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ŽUPANOVO VOŠČILO

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani KS Grm - Kandija,
vsako leto prinaša nova dejanja, spoznanja, pridobitve in posebne dogodke. Iz skupka vseh pa izluščimo
prijetne, ki so motivacija in vzpodbuda za nove zmage in podvige. A
tudi neuspešni koraki so pomembni
– vzemimo jih kot priložnost za resno
analizo in dragoceno izkušnjo za nove

projekte.
Že nekaj časa je osrednja svetovna (in
s tem tudi lokalna) tema pogovorov
recesija oziroma vse, kar je povezano z njo. A ne smemo se prepustiti
malodušju in podleči črnogledim napovedim. Vprašajmo se raje, kaj lahko naredimo, da bomo živeli boljše,
in skrbno načrtujmo skupno prihodnost. Le tako bomo uspešni. Res je
sicer, da ima uspeh za različne ljudi
različen pomen, a če bomo sledili svojim načrtom in pozitivnemu odnosu
do ljudi in okolice nasploh, bomo lahko kaj naredili in dosegli ter na to tudi
ponosni.
V KS Kandija - Grm ste bili v iztekajočem se letu uspešni, s skupnimi
močmi smo to okolje odeli v kar nekaj
novih ali posodobljenih preoblek. Naj
naštejem le nekaj dogodkov in uspehov, ki so zaznamovali leto 2011: pridobitve na OŠ Grm, skrb za igrišča in
igrala, uspešno organizirana in izvedena kolesarska dirka z mednarodno
udeležbo, dve pomembni obletnici
– 40 let OŠ Grm, kjer so si nabirali

znanje in brusili sposobnosti številni
danes mednarodno priznani posamezniki na različnih področjih (gospodarstvo, šolstvo, šport, umetnost,
znanost …), 50. rojstni dan Enote Kekec (Vrtec Ciciban) in mnogo drobnih
potez, ki zaokrožujejo uspešno leto.
Naj bo prihajajoče leto priložnost za
uspešno soočanje z novimi izzivi, da
pokažemo, kako znamo v danih situacijah in razmerah poiskati najboljše in
to tudi oplemenititi.
KS Grm - Kandija je tudi gospodarsko
močna. Obe ključni podjetji (Revoz
in TPV) svojo družbeno odgovornost
izkazujeta tudi v svojem okolju. Veliko pa naredite za svojo okolico in
ljudi tudi sami, zato sem prepričan,
da bomo s skupnimi močmi iskali in
našli rešitve za še boljši jutri.
Želim vam prijetne praznične dni,
v prihajajočem letu 2012 pa veliko
zdravja in pravih odločitev, zaradi
katerih boste uspešni in zadovoljni.
Srečno!
Alojzij Muhič, župan

SPOŠTOVANE SOKRAJANKE, CENJENI
SOKRAJANI,
res nenavadno, kako hitro mine leto.
Zdi se, kot da smo še pred kratkim
kovali načrte za letošnje leto, zdaj pa
že vrednotimo, kako uspešni smo bili
ter snujemo nove cilje in želje.
A želja v tem prazničen času je
verjetno manj, kot jih je bilo pred leti.
Velikokrat si namreč mislimo, da bi
le bili zdravi, pa bo šlo. Nedvomno je
bilo leto 2011 v gospodarskem pa tudi
družbeno-socialnem pogledu izjemno
zahtevno in naporno. Vsesplošna kriza
ni pojenjala, kot so mnogi pričakovali,
temveč smo jo občutili pravzaprav na
vsakem koraku. Toda ljudje smo se
večinoma le uspeli prilagoditi novim
razmeram, tistim, ki so jih težke
okoliščine pahnile v še hujšo osebno
stisko, pa skušamo pomagati po
najboljših močeh. Silno ponosni smo
lahko na vas, številne posameznike in
družine, ki ste družbeno občutljivi in
vam solidarnost ter pomoč sočloveku
nista tuji. Za to širokosrčnost se vam
v imenu vseh krajank in krajanov
iskreno zahvaljujem.

Kljub temu je leto 2011 naši krajevni
skupnosti prineslo marsikaj dobrega,
predvsem za najmlajše in mlade ter
tudi starostnike. Prenova bližnjega
Vrtca Kekec, redna skrb za urejenost
in varnost otroških igrišč ter domačega
okolja, zabavni dogodki in prireditve
so zaznamovali leto, ki se poslavlja.
Izzivov pa seveda ne manjka tudi
v prihodnje. Še naprej bomo sledili
odgovornemu in sistematičnemu
reševanju težav, ki pestijo našo
krajevno skupnost, prav tako bomo
beležili dobre zamisli in predloge za
še kakovostnejše bivanje v tem okolju.
Krajevna skupnost niso (le) stavbe,
ceste in zelene površine, temveč smo
predvsem ljudje, zato vas vabim, da
s skupnimi močmi prispevamo k
prijaznejšemu letu 2012.
Dragi sokrajanke in sokrajani,
naj praznični čas napolni vaše domove
ne le z lučkami na novoletni jelki,
temveč predvsem z lučjo, ki pomeni
upanje in svetlejšo, obetavnejšo
prihodnost.
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Veliko poguma in osebnih zmag v
letu 2012 vam želim
Srečko Vovko, predsednik Sveta KS
Kandija-Grm.
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK
PROSTOVOLJSTVO
Humanitarna pomoč
Ekonomska kriza in številčna
brezposelnost je v 20011 KO RK
Kandija Grm zaznamovala s povečano
aktivnostjo pri reševanju socialnih
stisk posameznikov in družin v naši
KS. Poleg podpore prejemnikom
rednih
mesečnih
prehrambenih
paketov (število je večje kot v letu
2010), je KO RK obravnavala in
zagotovila občasno pomoč z živili več
kot 40 družinam. Ob pomoči »Sklada
za pomoč ljudem v stiski» pri OZRK
Novo mesto, donacije KS in članarine
RK je odbor obravnaval in rešil prošnje
za skoraj 4000 EUR denarnih pomoči
– plačilo položnic za elektriko, plin,
najemnin, letovanja otrok, bonov za
nakup šolskih potrebščin, itd. O delitvi
pomoči odbor odloča res preudarno,
saj se enkratna denarna pomoč izplača
samo za urgentne, izjemne primere
posameznikov ali družin, le enkrat v
koledarskem letu.
Krvodajalstvo
Spodbujanje krvodajalstva je stalna
naloga RK, saj je to edini način za
ohranjanje zadostnih zalog krvi, ki so
potrebne za reševanje življenj oziroma
za zdravja ljudi. Odziv krvodajalcev
iz naše KS Kandija Grm na 2 akciji,
18.7. in 12.12. 2011 ima spodbudno
sporočilo – v KS je lepo število rednih
krvodajalcev, ki pogosto prihajajo
na odvzem te dragocene tekočine na
Center za transfuzijsko dejavnost
Novo mesto. Prejemniki priznanja
za 5, 10, 15 in 20 kratno darovanje

so letos prejeli: Žarko Kovačevič,
Nadja Samarin, Ramiz Šumar,
Robert Kastelic, Dušanka Krsnik,
Robert Filipčič, Andrej Škrinjar,
Matej Smolič, Polonca Dražinac,
Tomaž Ucman, Tomaž Bratkovič,
Dušan Sladoljev, Tinč Puž. Za 35
krat dano kri je priznanje dobil Mirko
Stražinar, za 40 kratno pa Branko
Novak. S posebno plaketo se je
priznanje izreklo ga. Miri Mitrović za
že 90 krat darovano kri.
Starejši krajani
V sodelovanju in materialni podpori
MO Novo mesto, KS kandija Grm in
sredstev KORK iz naslova članarine so
prostovoljci RK uresničili:
- obiske in obdaritev krajanov , ki so
napolnili 90 let
- srečanje krajanov starih 70 in več
let s skupnim kosilom, kulturnim
programom in družabnim srečanjem
na Prepihu
- novoletni obisk in osebno voščilo
starejšim in bolnim krajanom na
njihovem domu ali v Domu starejših
občanov v Šmihelu.

KORK. To nas kot aktiviste RK
dostikrat žalosti, saj ravno mlajše
družine z otroki največkrat potrebujejo
pomoč, zato bi bila solidarnost večjega
števila krajanov še kako dobrodošla. V
letu 2012 bo prispevek - članarina 5
EUR za odraslo osebo. Vodstvo KORK
in ekipa prostovoljcev vabijo krajane KS
Kandija Grm, da se vključijo v to našo
humanitarno organizacijo in s svojim
prispevkom - članarino omogočijo
pomagati našim neposrednim sosedom
in krajanom v stiski.
Občni zbor
Občni zbor KO RK je priložnost, kjer
krajani lahko aktivno sodelujemo
in prispevamo k učinkoviti vlogi in
poslanstvu RK. Poročilo za preteklo
leto in programi za prihajajoče obdobje
so vodilo za še boljše in bolj zavzeto
delo prostovoljcev KORK Kandija Grm.
Prisrčno vabljeni na letni zbor v marcu
2012.
Marija Rus,
predsednica KORK Kandija Grm

Prispevek KORK –članarina
V letu 2011 je več kot 750 krajanov
prispevalo po 3 EUR članarine, kar je
edini lastni prihodek KORK. Pobiranje
prispevka - članarine je redno in
zahtevno delo 17 prostovoljk in
najstarejšega prostovoljca g. Karla
Koširja. Mlajše družine in posamezniki
velikokrat nimajo razumevanja za
sodelovanje v tem finančnem fondu

Želimo Vam prijetne praznične dni,
v letu 2012 pa veliko sreče, topline
in osebnega zadovoljstva.
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VREDNOTE NOB SO ŠE ŽIVE
Združenje borcev za vrednote NOB
KO Kandija Grm je v letu 2001
delovalo po delovnem programu,
ki je bil obravnavan in sprejet
na konferenci članov v začetku
leta. Leto, ki se končuje, je bilo za
združenje uspešno, posamezne člane
in njihove družine je zaznamovalo
s
prostovoljstvom,
tovarištvom,
razumevanjem
in
spoštovanjem
drugega. »Dan za spremembe«, ki
je potekal 26. marca 2011v okviru
»Evropskega leta prostovoljstva«, so
člani KO ZB, krajani KS Regerče vasi in
Društva za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto uresničili tako, da
so očistili travnik, na katerem stoji
partizanski spomenik pri Sv. Roku. ZB
za vrednote NOB je lastnik in skrbnik
zemljišča, ki ga je družina Hrovat
podarila za postavitev spomenika. Pri
obnovljenem spomeniku, 22. oktobra
2011, je bil za nas člane poseben dan

– pri spomeniku smo praznovali 60 let
postavitve obeležja 36 borcem in 27
žrtvam NOB. Prijateljstvo in tovarištvo
smo ta dan potrdili na proslavi in
družabnem srečanju članov KO ZB in
krajanov Regerče vasi.
Ponosni smo na novi prapor, s katerim
nas praporonoša ob zadovoljivi
udeležbi članov predstavlja na številnih
prireditvah in priložnostih spomina na
NOB. Bili smo 1. maja na Javorovici,
7. maja na osrednji proslavi 70. let OF
v Ljubljani, kar lepo število nas je bilo
na izletu 25. maja v Kumrovcu, 27.
avgusta smo se družili na Loki, čeprav
je visoka dnevna temperatura letos
onemogočila prihod vseh prijavljenih
članov, 29. oktobra smo bili pri
spomeniku na Cviblju v Žužemberku.
Prapor je z nami povsod, kjer se
srečujemo in zaznamujemo dogodke,
ki so pomembni tako za organizacijo
in kot tudi za posamenega člana ZB za

vrednote NOB.
Na Loki, 27. avgusta, je bila odprta in
novemu namenu predana turistično
rekreativna pot Novo mesto v žici,
dolga 12 km. Pot je namenjena vsem,
ki s hojo radi skrbijo za zdravje. Ob hoji
pa še pogled v zgodovino – na poti so
pomniki na čas NOB, ko je bilo naše
mesto obdano s številnimi bunkarji
in kilometri bodeče žice. Naravne in
turistične zanimivosti pa pohod še
popestrijo. Tako se prepletajo spomini,
rekreacija in turizem. Prijazno vabimo
vse zainteresirane pohodnike, da
obiščete TIC Novo mesto na Glavnem
trgu 16, kjer dobite načrt - plan poti in
kontrolni kartonček, ki ga potrjujete
na kontrolnih točkah.
Marija Rus, predsednica KO ZB za
vrednote NOB Kandija Grm

PREDSTAVITEV DRUŠTVA POLŽEK
Kdo smo

Kaj delamo

Polžek je mlado, samostojno in
prostovoljno
dolenjsko
društvo,
katerega cilj je pomagati otrokom s
posebnimi potrebami. Vanj so vključeni
otroci z različnimi diagnozami, kot
so cerebralna paraliza, gluhonemost,
downov sindrom ipd ter njihovi starši
in podporniki.

Želja društva je pomagati tem otrokom
in njihovim staršem na finančnem
in strokovnem področju ter preko
spreminjanja zakonodaje v korist oseb
s posebnimi potrebami.
Poslanstvo društva je izboljšanje
kvalitete
življenja
otrok
s
posebnimi potrebami in drugimi
vrstami zdravstvenih težav in
uveljavljanjem
človekovih
pravic
invalidov z vključevanjem v družbo
in sodelovanjem v vsakdanjem
življenju, nediskriminacijo invalidov,
vzpodbujanjem invalidov za opiranje
na lastne moči in sposobnosti,
avtonomnostjo
invalidov
kot
uporabnikov storitev, ekonomskim,
socialnim, zdravstvenim in pravnim
varstvom
invalidov,
socialno
pravičnostjo in enakimi možnostmi
ter lajšanjem življenja huje bolnim
otrokom.
Od ustanovitve društva leta 2005
naprej društvo izvaja redni posebni
socialni
program
Terapevtsko
smučanje, od leta 2007 dalje pa tudi
Terapevtsko plavanje. Za oba programa
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Logotip društva Polžek
imamo strokovno podprto izvedbo.
Mladi imajo zaradi svoje motorične
oviranosti
omejene
možnosti
športno rekreativnega udejstvovanja.
Smučanje, jahanje in plavanje so
zanje povsem nova oblika gibanja
in doživljanja sveta. Podpirajo
krepitev lokomotornega sistema,
dvigajo samozavest in vzpodbujajo k
aktivnosti. To so prioritetne dejavnosti
takih otrok, ker te aktivnosti najbolj
spodbujajo prenos teže, ki je zelo
pomembna za boljšo koordinacijo

Društvo
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Terapije v vodi s profesionalnim
terapevtom
gibov.
Program
Terapevtsko
smučanje
je program, ki omogoča osebam z
motnjami v gibalnem razvoju in
drugimi
nevrološkimi
motnjami
maksimalno izkoriščanje preostalih
gibalnih sposobnosti in pomembno
samostojnost pri gibanju. S tem
programom ciljnim uporabnikom
vzdržujemo ali izboljšujemo njihovo
gibalno stanje. Osnovni namen in cilj
programa je večja samostojnost otrok
s posebnimi potrebami v dnevnih
aktivnostih.
Terapevtsko plavanje
Program Terapevtsko plavanje je
program, ki omogoča najtežje gibalno
oviranim otrokom, da v veliki meri
izkoristijo preostanek svoje hotne
gibalne aktivnosti. V programu se
uporablja strokovno priznana metoda
Halliwick, to je koncept, po katerem
učimo ljudi z različnimi sposobnostmi,
da postanejo v vodi čim bolj samostojni,
varni in sproščeni. Osnovni namen in
cilji programa so z razgibavanjem v vodi
zmanjšati patološke vzorce gibanja,
preprečiti poslabšanje gibalnega stanja
pri otrocih s posebnimi potrebami,
seznaniti sorojence otrok s posebnimi
potrebami s tehniko razgibavanja po
metodi Halliwick in vključitev družin

Naša nova pridobitev za izvajanje
programa Terapevtsko plavanje v
kampu Straško na Pagu

Terapevtsko smučanje - otroci s cerebralno paralizo na smučeh
otrok s posebnimi potrebami v širšo
družbo.
Program izvajamo v lastni kapaciteti, ki
je bila kupljena s pomočjo donatorjev,
v avtokampu Straško v Novalji na
otoku Pagu. Kamp je vrhunski v vseh
pogledih in nudi optimalne pogoje
tudi uporabnikom invalidom. Lastniki
kampa nam z veseljem pomagajo in se
trudijo s še dodatnimi prilagoditvami,
ki jih potrebujemo.
V preteklem letu smo aktivno
pomagali pri zbiranju sredstev za
operacijo deklice Pie v tujini, članom
smo priskrbeli nekaj tehničnih
pripomočkov za lajšanje njihovega
stanja ter pomoč pri razvoju, pomagali
smo pri nakupu zdravil, dijakinji Mojci
smo pomagali pri nabavi električnega
skuterja, …
Društvo je leta 2007 pridobilo status
Invalidske organizacije. Društvo deluje
na celotnem območju JV regije, vse

od Posavja, Dolenjske in Bele Krajine.
V društvu ni redno ali pogodbeno
zaposlenih ljudi, vse aktivnosti člani
izvajamo prostovoljno in brezplačno.
Denar za delovanje društva in izvajanje
obeh posebnih socialnih programov
pridobimo z donacijami pravnih oseb,
nekaj malega pa preko razpisov občin.
Nekaj osnovnih informacij lahko
najdete tudi na spletni strani društva
www.mcd.si/polzek/ .
Podatki:
Naziv društva: POLŽEK-društvo za
otroke s posebnimi potrebami
Naslov: Kandijska 47, 8000 Novo mesto
Predsednik: Dušan Kaplan
Tel.: 040 718 646
Davčna številka: 28127579
Matična številka: 1718029
Transakcijski račun: 02971-0254968593
www.mcd.si/polzek/
kaplan.dusan@siol.net

Zavod
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ARHIV NA GRADU GRM
Še pred kratkim smo se udeležili referenduma, kjer smo odločali o arhivih. Pri tem je bilo delo arhivov in arhivska mreža v Sloveniji
premalo izpostavljeno. Mnogo ljudi ne ve, da obstajajo poleg državnega tudi regionalni arhivi, ki hranijo gradivo, nastalo na območju,
ki ga pokrivajo. S tem namenom bi se želeli predstaviti.
Polno ime arhiva v Novem mestu je
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota
za Dolenjsko in Belo krajino Novo
mesto. Pokriva območje upravnih enot
Črnomelj, Metlika, Novo mesto in
Trebnje. Zgodovinski arhiv Ljubljana
se je razvil iz Mestnega arhiva
ljubljanskega, ki je bil ustanovljen leta
1898. To je bila prva arhivska ustanova
na ozemlju današnje Slovenije, ki je
delovala samostojno in ne v okviru
muzeja ali knjižnice. Leta 1973 je
prišlo do reorganizacije arhiva, ki se
je preimenoval v Zgodovinski arhiv
Ljubljana, ustanovljene pa so bile štiri
organizacijske enote, med drugim
novomeška.
Z ustanovitvijo arhiva v Novem mestu
pa le ta ni dobil primernih prostorov,
temveč je domoval v začasnih, za
hrambo arhivskega gradiva in delo
zaposlenih neprimernih pogojih. To
stanje žal traja še danes, ko delujemo
v prostorih na gradu Grm (od leta
1997). Poprej pa so bili med drugim
arhivski depoji v opuščeni osnovni
šoli v Karteljevem, opuščeni osnovni
šoli v Drašičih, gradivo z območja
občine Trebnje pa je bilo hranjeno
v gradu Mala Loka, nato pa v bivši
osnovni šoli v Trebnjem ter zaklonišču
osnovne šole Trebnje. Pri prenosu
gradiva za potrebe uporabnikov v
poslovne prostore v Novem mestu in
nazaj se je seveda povečala ogroženost
materialne varnosti gradiva. Do selitve
arhivskega gradiva v nove depoje pa
je ponavadi prišlo zaradi poplav ali
previsoke vlage, ki je uničevala gradivo.
Razlog za tolikšno razpršenost depojev
je bil v tem, da so občine zahtevale, da
se njihovo gradivo hrani na njihovem
območju. V zadnjih letih smo očistili
in prenesli veliko ogroženega gradiva
v novo dislocirano skladišče v
Bršljinu. Tudi pristojni na Ministrstvu
za kulturo se dobro zavedajo, da
potrebujemo nove arhivske prostore,
ki bodo ustrezali vsem mednarodnim
standardom za varstvo arhivskega
gradiva. Arhivska novogradnja je
predvidena na mestu sedanjih hlevov
ob grmskem gradu.
V arhivih se zbira, obdeluje in posreduje

Pogled na našo čitalnico
arhivsko gradivo (to je gradivo, ki ima
trajen pomen za znanost in kulturo ali
trajen pomen za pravno varnost oseb),
ki nastaja pri delu javnopravnih oseb
(državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti, izvajalci javnih
služb in nosilci javnih pooblastil) ter
zasebnih pravnih in fizičnih oseb
(kot so podjetja, posamezniki). Tako
danes hranimo v enoti 493 fondov
(fond obsega vso arhivsko gradivo,
ki je nastalo med delovanjem ene
pravne osebe, fizične osebe oziroma
družine oziroma ustvarjalca) ali okoli
2000 tekočih metrov arhivskega
gradiva od leta 1621 dalje. Hranimo
gradivo
uprave,
pravosodja,
vzgojno-izobraževalnih
institucij,
kulturnih in znanstvenih ustanov,
s področja zdravstva in socialnega
varstva, gospodarstva, bančništva,
družbenopolitičnih
organizacij,
društev, osebne, družinske ter
rodbinske fonde, fonde gospoščin itn.
Gradivo je na voljo raziskovalcem ter
tudi zasebnikom, ki lahko na primer
iščejo podatke o svojih prednikih: to
lahko storijo s pomočjo rodoslovnega
indeksa, dostopnega v čitalnici enote,
ki služi kot pripomoček za iskanje
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rodoslovnih podatkov v arhivskem
gradivu, ki ga hrani enota. Uporabniki
imajo na voljo tudi dostop do podatkov
o arhivskem gradivu preko spletne
strani slovenskih regionalnih arhivov
SIRAnet (www.siranet.si).
Naša naloga je tudi izdajanje prepisov
oziroma kopij dokumentov ter potrdil
na podlagi dokumentov, ki jih hranimo.
Prav tako deluje arhiv v svojem okolju z
različnimi projekti, na primer z Mestno
občino Novo mesto ter Evropsko
prestolnico kulture Maribor 2012
smo pobudniki in izvajalci večletnega
projekta Novomeški kronist. V okviru
tega projekta bo nastal arhiv digitalnih
posnetkov pomembnejših dogodkov v
Novem mestu.
Naj zaključim z besedami, ki jih
najdete na naši spletni strani: arhiv je
zakladnica pisanih, risanih, tiskanih,
fotografiranih, filmanih, magnetno,
optično ali kako drugače zapisanih
dokumentov, ki so poročevalci časa, v
katerem so nastali. Preko njih in z njimi
nam je omogočen pogled v preteklost
in dogodke, ki so mnogokrat osnova za
razumevanje sedanjosti.
Hana Habjan
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Oglasi

OSEBNE POŠTNE ZNAMKE
Prihaja čas, pravijo najlepši čas v letu,
ko še posebej drug drugemu namenimo lepe misli in želje. Naj vam te lepe
želje ponesejo pošiljke z osebno poštno
znamko.
Osebne poštne znamke se od ostalih
poštnih znamk razlikujejo po tem, da
prikazujejo motive iz vašega osebnega ali poslovnega življenja. Osebne
poštne znamke priporočamo vsem, ki
želite svojim pošiljkam, še posebej v
božično - novoletnem času dati izviren,
oseben poudarek in si zagotoviti večjo
pozornost prejemnikov.
Zaželite lepe praznike sorodnikom,
prijateljem, znancem, poslovnim partnerjem z izvirnim sporočilom, ki jo

prinaša osebna znamka.
Da bo vaše naročilo in ideje z izdelavo
osebne poštne znamke čim hitreje na
vašem domu, nas pokličite na oddelek
za trženje, Pošta Slovenije d.o.o., PE
Novo mesto, telefon 07 / 371 8602.
Z vsemi informacijami v zvezi z naročilom osebne znamke vam lahko postreže tudi vaš pismonoša. Ker je pismonoša podaljšana roka pošte, lahko
pri pismonošu opravite v nadaljevanju
navedene storitve:
• oddate vse vrste pošiljke,
• vplačate poštne nakaznice, posebne
položnice in plačilne naloge,
• dvignete sredstva iz osebnega računa,
• na dan izplačila pokojnin vam bo iz-

plačal pokojnino iz hranilne knjižice,
• oddate telegram,
• kupite znamke, srečke in drugo trgovsko blago.
Izkoristite prednosti, ki jih prinaša pismonoša na vašem domu.
Želimo, da vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov in prijetnega počutja, v novem letu pa vam
voščimo obilo sreče, zdravja in uspehov, tako v osebnem kot v poslovnem
življenju.
Pošta Slovenije d.o.o., PE Novo mesto

Toplo ognjišče in
smeh v očeh
resnično želimo Vam
v prazničnih dneh,
da zdravja in srečnih
trenutkov nešteto,
v obilo nasulo bi
novo Vam leto.

Srečno novo leto 2012!
• urejanje in vzdrževanje zelenih
površin, parkov in nasadov
• manjše gradnje (dvorišča,
polaganje tlakov in robnikov)
• ogled terena ter svetovanje
• zimska služba (pluženje in
čiščenje snega)
• komunalna dejavnost
(pometanje zunanjih površin)

Krajevna skupnost smo ljudje
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RADI PLEŠEMO
Ples je vse bolj priljubljena oblika
rekreacije zrele generacije po vsem
svetu – je sprostitev in nabiranje novih
moči.
Pred leti, ko smo se upokojili, so
nam ponudili rekreacijo v Plesnem
centru Dolenjske, ki ga je vodil plesni
učitelj gospod Boris Vovk. Udeležba
je bila množična. Vsi smo bili brez
večjega plesnega predznanja. Število
udeležencev se je v začetku hitro
menjavalo. Tako nas je ostalo 16 parov,
ki smo vaje redno obiskovali. Sprva
so bili naši koraki negotovi in okorni,
iz meseca v mesec pa nam je šlo ob
nasvetih učitelja vse bolje. Po nekaj
letih, ko smo že dobro osvojili plesno
tehniko, se nas je šest parov odločilo,
da nadaljujemo in utrjujemo plesno
znanje v dvorani KS amatersko. Že
deset let se zbiramo 1x tedensko, vsako
sredo ob 19. uri. Naše počutje ob plesu
in izvajanju plesnih figur potrjuje, da
popolnoma drži mnenje strokovnjakov,
da je ples za starejšega človeka najboljši

trim. Gibanje ob glasbi ugodno vpliva
na zdravje in pripomore k boljši fizični
kondiciji in boljši telesni drži. Skratka,
ples je primerno težka obremenitev za
človekovo dobro počutje!
Veseli smo, da so nas plesni koraki
povezali, saj smo med seboj stkali
tudi trdne in iskrene prijateljske vezi.
Štefka Cvitkovič

Revoz vam želi uspešno
in veselo leto 2012.
DRIVE THE CHANGE

Letnik IV., št. 1, december, 2011

Podjetje
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AKTIVNOSTI KOMUNALE NOVO MESTO V
LETOŠNJEM LETU V KS KANDIJA - GRM
V novomeški komunali se zavedamo,
da je ravno področje ravnanja z
komunalnimi odpadki eden ključnih
dejavnikov, ki ustvarja podobo
urejenosti bivalnega okolja. Prepolni
zabojniki za zbiranje odpadkov hitro
pokvarijo še tako lep videz sicer
urejenega naselja. Cilj, ki ga želimo
doseči pa je, da se vse več odpadkov
zbere ločeno. Tako smo bili tudi v vaši
krajevni skupnosti na tem področju
zelo aktivni, saj smo število posod za
zbiranje ločenih frakcij skoraj potrojili.
V letu 2010 je bilo za ta namen
postavljenih le osem zbirnih mest, do
konca leta 2011 pa jih je bilo že preko
dvajset. Poleg teh zbirnih kompletov,
je bilo dodanih še kar nekaj posod za
embalažo, saj le ta po naših ocenah
lahko predstavlja tudi več kot 50%
delež, od vseh mešanih komunalnih
odpadkov. V prihodnjem letu pa bomo
nekoliko več pozornosti usmerili tudi
na urejanje samih zbirnih mest.
V mesecu juliju 2011 smo ločeno
zbiranje
komunalnih
odpadkov
nadgradili z uvedbo ločenega zbiranja
biološko razgradljivih odpadkov iz
gospodinjstev, ki zajema kuhinjske
odpadke in zeleni vrtni odpad. Skladno
z veljavno zakonodajo je navedene
odpadke prepovedano mešati skupaj
z mešanimi komunalnimi odpadki. V
strjenih blokovskih naseljih, kjer ni
možno lastno kompostiranje, smo za te
odpadke namestili dodatne zabojnike
rjave barve. Vsem ostalim pa svetujemo,
da
z
lastnim
kompostiranjem
pripomorete k doseganju okoljskih
ciljev republike slovenije glede izločitve
ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov iz celostnega snovnega toka
odpadkov, ter posledičnemu varovanju
okolja.
Upoštevajte navodila za razvrstitev
odpadkov v zabojnike na ekoloških
otokih
EMBALAŽA
Pred oddajo je priporočljivo embalažo stisniti,
potrebno jo je očistiti vseh vrst ostankov:
V zabojnik SODIJO:
• Embalaža za tekoča živila(npr. mleko,
smetana, sokovi, čaj, voda in druge
brezalkoholne pijače, paradižnikova mezga,
mehčalec za perilo ipd.)

• Plastične vrečke in folije
• Plastenke pijač in živil
• Pločevinke živil in pijač
• Plastična embalaža, ki je vsebovala nenevar
ne snovi in je bila spraznjena v skladu z
navodili proizvajalca
• Plastični kozarci in lončki
V zabojnik NE SODIJO:
• Kosovni plastični predmeti (otroške igrače,
polomljeni plastični stoli ipd.)
• Plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi
ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj,
sredstva za zaščito rastlin - pesticidi, barve,
laki, redčila ipd.)
PAPIR
V zabojnik SODIJO:
• Prospekti, katalogi
• Ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke
• Kartonska embalaža in lepenka
• Pisemske ovojnice, pisarniški papir
• Časopisi, revije, zvezki, knjige
V zabojnik NE SODIJO:
• Embalaža za tekoča živila (npr. mleko,
smetana, sokovi, čaj, voda in druge
brezalkoholne pijače, paradižnikova
mezga, mehčalec za perilo ipd.)
• Z živili pomazana ali prepojena (jedilno olje,
druge tekočine in ostanki živil) papirnata in
kartonska embalaža
(pladnji, kozarci in skodelice za enkratno
uporabo, embalaža globoko zmrznjenih živil
ter jedi ipd.)
• Celofan
• Ovitek od čokolade
• Samokopirni, povoščeni in plastificiran papir
• Vreče lepil, krmil, apna, cementa ipd. sipkih
izdelkov
• Tapete
• Higienski papir (papirnate brisače, prtički,
robčki ipd.)
STEKLO
V zabojnik SODIJO:
• Steklenice in stekleničke živil, pijač,
kozmetike in zdravil
• Kozarci vloženih živil
• Druga steklena embalaža
V zabojnik NE SODIJO:
• Okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo
• Steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih in
žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil)
• Ogledala, kristalno in ekransko steklo
• Laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo,
keramika, kamenje ipd.
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI
V zabojnik SODIJO:
• Jajčne lupine
• Filter vrečke
• Kavna usedlina
• Zelenjavni in sadni odpadke vseh vrst

• Pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže,
• Kuhani ostanki hrane
• Onesnažene papirne vrečke za sadje in
zelenjavo, papirnati robčki
• Cvetje, trava, rastline, listje, ostanke
porezanega grmičevja
• Drugi leseni odpadki (žagovina, lesni sekanci,
lubje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo
sadje, ohlajen lesni pepel)
V zabojnik NE SODIJO:
• Tekoči ostanki hrane
• Kuhana hrana živalskega izvora
• Ostanki mesa in kosti
• Plastična ali kovinska embalaža živil
• Ostanki čistil in njihova embalaža
• Sanitarni izdelki
• Higienski papir in papirnate brisače
• Plenice
• Olje, maščoba
• Zdravila in nevarni odpadki
• Pločevinke
• Keramika
• Iztrebki malih živali

Poleg aktivnosti na področju odpadkov
pa smo v Komunali Novo mesto je
v letošnjem letu izvajali aktivnosti
na področju obnove vodovoda na
Smrečnikovi ulici v skupni dolžini 250
m. V okviru investicije smo zamenjali
dotrajan
in
poddimenzioniran
del vodovoda in stare železne cevi
zamenjali s sodobnim duktilom
dimenzije 125 mm.
Na področju odvajanja odpadnih voda
na območju KS Kandija - Grm pa so
se vršila v letu 2011 predvsem tekoča
opravila (čiščenja, kontrole, drobna
popravila). Glede na ugotovljena stanja
in starost kanalizacijskega omrežje se v
prihodnje predvidevajo rekonstrukcije
kanalov, predvsem kanalov zgrajenih
iz betonskih cevi, ki na območju
Grma prevladujejo. Za rekonstrukcijo
črpališča Kandija, ki je eden najbolj
perečih in tudi motečih objektov, ki
služijo odvajanju odpadnih voda je
vse pripravljeno, da se izvede razpis
za izbiro izvajalca. Enako velja tudi za
novo fekalno kanalizacijo od križišča
Žabja vas do črpališča Kandija in nov
dodatni zadrževalni bazen ob izlivu
Težke vode v reko Krko. Z izvedenimi
investicijami in v nadaljevanju tudi z
obnovo dotrajanih kanalizacij se bo
dvignila kvaliteta odvajanja odpadnih
voda na območju KS Kandija – Grm.
Za mojo lepo dolino,
Komunala Novo mesto

Zavod
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OSNOVNA ŠOLA GRM PRAZNUJE 40 LET
»Nebo sanja zvezde, zemlja sanja ljubezen. Dolenjska zemlja ne sanja ljubezni, ona je ljubezen sama. Nikjer ni svet tako lep kakor
tukaj. Pokrajina spevnosti in odmevnosti, lepote zibajočih se vinskih gričev, z bajkami in povestmi zaraslih Gorjancev ... Zato bi bilo
nemogoče, da ne bi iz te pokrajine, iz zaokroženosti sveta v malem, ne zraslo kleno zrno za rast in za sad,« je zapisal dolenjski bard
Tone Pavček.

Prav zato smo na Osnovni šoli Grm
pripravili niz dogodkov, s katerimi smo
in še bomo obeležili 40. jubilej naše
šole. Izdali smo zgoščenko Osnovna
šola Grm poje s posnetki naših

Prireditve do konca decembra

arbmeced acnok od evtiderirP

Zavest pripadnosti nekomu je
povezana s pozitivnimi čustvi:
varnostjo, ljubeznijo, ponosom, pa naj
gre za pripadnost neki osebi, šoli, ki si
jo obiskoval ali jo še vedno obiskuješ,
ali za pripadnost svojemu narodu. V
preteklih stoletjih so nas Slovence
povezovali jezik, umetniška beseda
in slovenska pesem, dokler nismo
pred dvajsetimi leti uresničili sanj
naših prednikov. Stoletja že obstaja
narodna, štiri desetletja raste grmska
zavest. Biti grmčan pomeni znanje in
razgledanost. Je ljubezen do kulture in
umetnosti. Je sprejemanje in strpnost
in zdrava športna tekmovalnost.

Letnik IV., št. 1, december, 2011

Božični koncert Frančiškanskega
komornega zbora H. Sattner
25.12.2012, 18.00, Frančiškanska
cerkev sv. Lenarta Novo mesto
Rudolfov sejem na Glavnem trgu
26.12.2011 od 10. do 18. ure, Glavni
trg, Novo mesto
V živo: Heavy X-Mass
26.12.2011, 21.30, Klub Lokal Patriot,
vstopnina 3€/5€
Balkanska špijonka, Dušan
Kovačević, Špas teater
27.12.2012, 19.30, KCJT
Dežela Juju

zborov z revij in nastopov, ki pričajo
o stalni vrhunski kakovosti mladih
grmskih pevcev. Pred dvema tednoma
so pevci nastopili tudi na prireditvi
Potujoča muzika v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma skupaj s 14
najboljšimi slovenskimi mladinskimi
zbori.
V petek, 9.decembra zvečer, smo v
sklopu praznovanja obletnice pripravili
tradicionalno Grmsko srečanje. V
drugi polovici šolskega leta bomo
izdali dodatek k Zborniku OŠ Grm,
ki je izšel ob njeni 35-letnici. V tednu
praznovanja pa smo gostili tudi naše
prijatelje iz projekta Comenius, učitelje
in učence iz Italije, Portugalske,
Španije, Belgije, Cipra in Norveške.
V sodelovanju z Zavodom za šolstvo
Republike Slovenije je kot sad
dvoletnega razvojno-raziskovalnega
projekta izšla brošura Ustvarjalnost
otrok v grafiki z likovnimi deli naših
učencev pod mentorstvom Branka
Šustra. Grafike so bile na ogled na
mednarodni likovni razstavi v Nikoziji
na Cipru, ki si jo je ogledal predsednik
Danilo Türk in grmčane povabil na
uradni sprejem.
Grmski likovniki so popestrili tudi
šolsko zunanjost in z motivi iz življenja
šole poslikali fasado ob glavnem
vhodu. Kot ena od najboljših športnih
šol v Sloveniji se veselimo z lastnimi
sredstvi prenovljene telovadnice, kjer

28.12.2012, 16.00 – 18.00, v Parku
Pred KCJT
V živo: Novoletni Jam Session
29.12.2011, 21.30, Klub Lokal Patriot,
koncert, vstop prost
Dežela Juju
29.12.201216.00 – 18.00, v Parku
Pred KCJT
Silvestrovanje na Glavnem trgu – V
Novo leto v Novo mesto
31.12.2011, od 21. ure dalje.
Nastopajo: Rock defekt, Krockarji,
Mirko Vorkapić + Chesna, Dr. Šment,
Ziper in Kok band

Zavod
bomo pred počitnicami organizirali
športno srečanje za starše, učence
in učitelje s prijateljsko košarkarsko
tekmo med generacijami. O vsem
naštetem pa bo poročala Najča - šolski
naj časopis.
Ob 40-letnici šole pa smo v
sodelovanju s studiem Virc posneli

Novomeški župan Alojz Muhič je
ravnateljici Sonji Simčič podaril
situlo.
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tudi predstavitveni film s pomenljivim
naslovom Za vsakim grmom ne raste
grmčan, in ki na svojevrsten način
predstavlja nemirni in ustvarjalni duh
naše šole ter njeno poslanstvo v družbi
včeraj, danes in jutri.
Svojo premierno predstavitev je
doživel prav v četrtek, 8. decembra,
na svečani akademiji v avli Osnovne
šole Grm, ki je ob tej priložnosti
pokala po šivih. Gledalci so lahko
prisluhnili pevskim zborom, ki so
se pod vodstvom zborovodkinje
Sonje Čibej predstavili z bogatim
repertoarjem. Več kot 150-članskemu
združenemu pevskemu zboru učencev
se je priključil tudi učiteljski pevski
zbor, k mogočnosti zvoka pa je gotovo
prispeval tudi Pihalni orkester Trebnje
z dirigentom Primožem Kravcarjem, ki
je spremljal pevce.
Zbrane so na začetku prireditve
pozdravili
slavnostni
govorniki,
župan Mestne občine Novo mesto,
g. Alojzij Muhič, dr. Stanka Preskar,
direktorica novomeške območne enote
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
koordinatorica projekta Comenius
Rosanna Sorrentino ter ravnateljica
OŠ Grm Sonja Simčič.

Po končani prireditvi so se obiskovalci
zadržali v prijetnem klepetu in
obujanju spominov. Prav vsi pa so se
strinjali, da grmčan pač ne raste za
vsakim grmom!
Po veznem tekstu prireditve priredila
Ada Stegnar

Janez ŠPORAR, s.p., Obrh 3,
8350 Dolenjske Toplice
Telefon: 07 306 61 55, GSM: 041 726 730

Novo leto je čas, ko v odsevu misli drsijo slike preteklega časa.
Pa se je potrebno samo obrniti in pred nami se odpre mavrični
sijaj prihodnosti.
Vse, v kar upamo, naj se izpolni, kar iščemo, naj se odkrije,
kar si želimo, naj se uresniči!

Vaša Komunala Novo mesto

za mojo lepo dolino

Zavod
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VRTEC KEKEC PRAZNOVAL 50 LET

sedaj zbirajo donatorska sredstva, k
sodelovanju pa vabijo tudi krajane, ki
bi želeli pomagati. Upajo,da jim bo še
v tem šolskem letu uspelo zamenjati
ograjo ter obnoviti igrala. Pomagamo
jim lahko tudi tako, da glasujemo
za vrtec Kekec v DM-ovi akciji, kjer
bodo vrtcu z največ zbranimi glasovi
na našem območju podelili nagrado
v višini 5.000€ - na spletnem mestu
h t t p : / / w w w. p a m p e r s . s i / s l _ S I /
dobrodelnost/#1861 najdete prijavnico
vrtca Kekec na dobrodelno akcijo.
Za dobro počutje naših otrok pa se je
seveda potrebno v prvi vrsti zahvaliti
vsem zaposlenim , saj s svojo energijo
dajejo pečat vrtcu Kekec.

Letos je 50 letnico delovanja obeležil
vrtec Kekec, ki deluje v naši krajevni
skupnosti, natančneje na Smrečnikovi
ulici. Vrtec obiskujejo otroci v starosti
od 2-6 let, ki so razporejeni v tri
skupine. S pomočjo staršev, donatorjev
in ustanovitelja vrtca je bil le-ta
temeljito obnovljen. Pred petimi leti
so zamenjali streho, okna in vhodna
vrata, letos pa so obnovili še fasado,
kletna okna in stopnišče. Otroci lahko
zaradi prostorske stiske vsakodnevno

uporabljajo tudi dvorano krajevne
skupnosti, ki je v kletnih prostorih
vrtca. Velika črna točka vrtca pa je
zunanje igrišče, ki je zaradi varnosti
in potreb sodobne vzgoje potrebno
temeljite prenove. Dotrajana igrala
niso več varna. Poleg tega je igrišče tudi
tarča vandalizma (smeti, iztrebki...).
Upamo, da bo s trdno voljo vzgojiteljic
in posluhom odgovornih igrišče postalo
bolj prijazno otrokom. Zaposleni v
vrtcu Kekec s svojo iznajdljivostjo že

50 letnico so v vrtcu obeležili konec
junija z otroci, ki obiskujejo vrtec,
vzgojiteljicami, starši ter gosti. Kekec
(Jani Muhič) je v družbi Pehte (Slava
Jenič) vrtcu zaželel srečno še na
mnoga leta.

Mestna občina

Novo mesto

Naj leto 2012 nasuje v
Vaš poslovni in zasebni
koš obilo sreče, zdravja,
zadovoljstva in
uspehov.
Mestna občina Novo mesto
KS Kandija-Grm
Letnik IV., št. 1, december, 2011

Dogodek
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DIRKA “OKOLI GRMA”

Spoštovani,
Krožna dirka »Okoli Grma«, ki se je
na koledar prireditev vrnila po dobrih
dvajsetih letih je ponovno zasijala v
vsem svojem sijaju. Na 1.100m dolgem
krogu, kjer se je zbralo lepo število
gledalcev, so le‐ti lahko uživali v bojih
vseh slovenskih klubov, ter še nekaj
povabljenih ekipah iz Italije, Hrvaške,
Srbije in Avstrije.
Dečki so vozili na končni cilj. Najprej
pa so se na traso podali Dečki C, kjer
je slavil Luka Sagadin (Perutnina Ptuj).
Aljaž Jarc (Adria Mobil) je bil šesti.
Pri dečkih B je zmagal Žiga Jerman
(Radenska KD), šesti je bil Mitja
Zupančič ter deveti Uroš Šmajdek (oba
Adria Mobil).
Adriini kolesarji so prevladovali v
kategoriji dečkov A. Najhitrejši je bil
Matej Mesojedec, tretji Gorazd Per,
peti Vito Petrič in deveti Simon Iskra.
Višje kategorije so vozile kriterijske

dirke. Pri mlajših mladincih so blesteli
kolesarji Radenske KD, saj so pobrali
prva tri mesta z Blažem Šuštarjem na
čelu. Kolesarji Adrie Mobil so bili blizu
stopničk, Peter Alexander je bil četrti,
Domen Novak je bil šesti ter Jon Božič
deveti. Tudi pri starejših mladincih so
prevladovali kolesarji ene ekipe, tokrat
so bili najboljši kolesarji Hit Casinos.
Zmagal je Vid Jejčič. Aljoša Kren (Adria
Mobil) je zasedel deseto mesto.
Organizirana je bila tudi dirka
rekreativcev. Zmagal je Tomaž Kališnik,
ki je sicer trener pri Radenski KD. Ob
ponovni obuditvi dirke, ki ima bogato
zgodovino so bili na startno črto
povabljeni tudi nekateri bivši kolesarji
novomeškega kolesarskega kluba, ki so
se pomerili na dva kroga dolgi dirki. V
»Dirki Legend«, ki je potekala v dobreh
duhu, je zmagal Tomaž Šmajdek
pred Markom Kruljacem in Sandijem
Papežem. Nastopili pa so tudi lokalni

otroci.
Obe dirki sta bili lepa uvertura v dirko
Elite, ki se je morala spopasti z 45
krogi. Najhitreje je začel Luka Mezgec
(Sava Kranj), vendar se je kasneje
izoblikovala skupina ubežnikov, kjer so
prevladovali kolesarji Adrie Mobila. V
sprintih so nato po največ točk pobirali
Kristjan Fajt, Primož Šegina (oba
Adria Mobil) in bivši kolesar Adrie
Mobil Marko Kump (Geox TMC), ki je
slavil končno zmago, Mezgec je zasedel
drugo mesto, tretji pa je bil kolesar
Adrie Mobil Marco Haller.
Glede na odzive gledalcev, kolesarjev,
lokalnih medijev in sponzorjev, se dirki
obetajo še mnoge ponovitve.
Za iskazano zaupanje in podporo, se
vam iskreno zahvaljujem.
Vodja prireditve Andrej Filip
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Krajevna skupnost smo ljudje

TUDI MI BI MESTNI AVTOBUS
KS Kandija – Grm se razprostira na
desnem bregu reke Krke in obsega
velik del Kandijske ceste, vse ulice na
tako imenovanem Grmu do naselja
Nad mlini, Kristanove in Smrečnikove
ulice. Večji del krajanov naše KS je
starejše populacije in je v mnogih
primerih (obisk ZD, UE, trgovskih
centrov …) odvisen od svojih najbližjih
in dobrih sosedov. Marsikdo od njih
bi vse to opravil sam s prevozom
mestnega avtobusa. Prav tu pa nastane
težava, saj naši krajani nimajo javnega
prevoza v bližini njihovih domov.
Vsi se namreč zavedamo, da bi
avtobus postal najboljša alternativa
osebnemu avtomobilu in bi krajanom
in krajankam zagotovil kar najbolj
ugoden, varen in hiter prevoz. Prav
tako pa je zelo pomembno tudi, kakšna
je oddaljenost postajališča od točke
bivanja krajanov, čas in smeri voženj
ter končni cilj potnika. Vse našteto
je zagotovilo, da bi krajani postali del
tega potniškega prometa.
Mestni avtobusni promet v naši KS
namreč poteka le po Kandijski cesti,
do koder pa je kar zajeten del pešpoti
z Grma in drugih delov naše KS. Letega pa marsikateri od naših krajanov
težko ali sploh ne more prehoditi. Na
pobudo mnogih krajanov naše KS smo
se v svetu KS odločili, da na MO Novo
mesto naslovimo pobudo o spremembi
linije mestnega prometa, ki bi zajel
tudi našo KS.
Po razgovoru z odgovornimi na Uradu
za gospodarske javne službe, okolje in
promet smo izvedli anketo z našimi
krajani, v kateri smo jih povprašali
o možnih postajališčih v KS, ciljnih
destinacijah in primernem času vožnje.
Na ta vprašalnik se je s podpisi odzvalo
veliko število krajanov, ki bi želeli, da
imamo tudi v naši KS boljše povezave
mestnega prometa. Rezultati ankete so

pokazali, da si krajani želijo predvsem
postajališča tudi na samem Grmu
(Gubčeva ulica) in nižje na Kristanovi
ali Smrečnikovi ulici. Avtobus pa naj bi
vozil predvsem v dopoldanskem času
(od 8. do 15. ure), lahko tudi popoldne
v smeri ZD, center mesta in v večje
trgovske centre (Bršljin, Qlandija,
Mercator ...).
Vso zbrano dokumentacijo smo predali
g. Duhu na imenovanem uradu že v
začetku septembra. Le-ta nam je sicer
obljubil pomoč, a hkrati dal vedeti,
da lahko pričakujemo največ dve
postajališči, avtobus pa naj bi vozil v
času izven prometnih konic (med 8. in
15. uro ter po 16. ali 17. uri).
Kljub
posredovanju
našega
predsednika KS do danes še nismo
dobili potrebnega odgovora s strani
MO, zato na odgovor še vedno čakamo
v upanju, da bodo naše želje čim bolj
uskladili z možnostmi uresničitve
mestnega prometa v naši KS.
Vsi pa smo enotnega mnenja. Glede na
razvoj mesta je potrebno modificirati
avtobusne linije, saj trenutno stanje ne
odraža kakovosti prevozov.
Jožica Unetič

Tramvaj s konjsko vprego

“Novo mesto je eno redkih naših mest, ki je imelo konjski tramvaj (1910 -1911) in vedno
dovolj potnikov. Vozil je z železniške postaje v Bršljinu po današnji Cesti herojev do stavbe
nasproti gimnazije, kjer je imel svojo hišo lastnik Medved. Tramvaj je bil rdeče barve in
zasteklen, podoben je bil ljubljanskemu. Imel je sprednjo in zadnjo platformo, ob straneh
pa pet sedežev. Vozil je ob vsakem odhodu in prihodu vlaka. Po cesti sta ga vlekla dva
konja. Prevozništvo s fijakerjem je imel tudi hotelir Koklič.
Kot posebnost sta bila »dinstmana« (postreščka). Janez z Brega je nosil kapo št. 1. Rdeča
brada mu je segala skoraj do pasu, nekako tako kot Miklavžu. Bil je prijeten in ustrežljiv
mož, živel je samo od tega dela. Čez čas je dobil resnega tekmeca v postreščku št. 2 Jožetu,
kar je med njima povzročilo hudo napetost. Janez se je čutil ogroženega. A kmalu je bilo
za oba dovolj dela. Novo mesto je postalo gospodarsko, poslovno in kulturno središče
Dolenjske. Vedno več je bilo obiskovalcev, ...” (vir: S. Dokl, Utrip nekega časa, str. 23)

V letu 2012 vam želimo veliko uspehov,
zdravja ter mnogo magičnih trenutkov.
Informacijska točka Europe Direct Novo
mesto in Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Letnik IV., št. 1, december, 2011

Izdajatelj: KS Kandija-Grm
Uredništvo: člani sveta KS Kandija -Grm
Trženje oglasnega prostora:
člani sveta KS Kandija - Grm
Uredniški odbor: člani sveta KS Kandija-Grm
Odgovorni urednik: Srečko Vovko
Likovni urednik: Mojca Papič
Prelom: Ana Schweiger
Grafična priprava: Konvikt d.o.o.
Datum natisa: december 2011
Naklada: 1300 izvodov

Naredili smo
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Prenavlja se
evangeličanska
cerkev na
Grmu.

Prenovljen
je bil del
Smrečnikove
ulice.

Odstranjen je bil star in razpadajoč zeleni otok v ulici
Nad mlini.
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