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Parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ne bo več

Začetek gradnje ustavlja
Dars, ne civilne iniciative

Nov elektronski vir:
Obrazi slovenskih pokrajin

Novomeški urbanizem se je podredil
kapitalu – investitor bo z natečajno
rešitvijo za Novi trg 6 narekoval vsebino prostorskega akta in ne obratno.

Ko Dars leto in pol ni zmogel vložiti
formalno popolne zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja za južni del 3.
razvojne osi, jo je ministrstvo zavrglo.

Biografije znanih ali manj znanih,
pomembnih in zaslužnih Dolenjcev,
Štajercev, Korošcev, Prekmurcev …
na enem mestu.
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IZZIV
Glasilo Društva Novo mesto
Izhaja polletno – 15. junija in 15. decembra

Odgovorna urednica: Tina Cigler
Lektorira: Nina Štampohar
Letna naročnina 5 evrov.
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Poštnina plačana pri pošti 8105 Novo mesto
Člani dobivajo IZZIV brezplačno.
Priprava za tisk: Etna studio, Boštjan Grubar s.p.
Tisk: Nonparel d.o.o.

Foto: Boštjan Pucelj

Epidemija odstrla potencial
mestnega jedra

S prenovo Glavnega trga sta se v našem mestu porodili nova energija in volja po
spremembah. Bo ob odsotnosti razvojno usmerjene poslovne politike, ki bi mestnemu
jedru vdihnila dodano vrednost, središče mesta (p)ostalo spalno naselje?

BESEDA UREDNICE
Naslov glasila Izziv je postal aktualnejši kot kdaj koli prej. Epidemija novega koronavirusa je pred
nas kot družbo nagrmadila vse
izzive, ki jih že leta prestavljamo
z enega konca mize na drugega,
da zijajo z vse večjimi razpokami:
podhranjenost javnega zdravstva,
preobsežni šolski učni načrti, oskrba starejših, luknjasto socialno
varstvo ... Na vrh kupa pa je vrgla
še češnjo: izziv dostopa do kakovostnih in verodostojnih informacij.
Zdi se, da to, kako krmariti med
nasprotujočimi si informacijami
iz različnih virov in komu verjeti, ni več zgolj vprašanje osebne
razgledanosti, ampak ima lahko
resne posledice za zdravje, moralo,
celo demokracijo. Ali v kontekstu
tokratne številke: izziv je pogledati
pod površje naslovov o nergavih
občanih, ki združeni v civilne iniciative 'ustavljajo gospodarski razvoj', in uvideti, kaj/kdo v resnici stoji
za zapleti s tretjo razvojno osjo.
Izziv je sestaviti dostopne informacije in jih povezati v zaključek,
da bomo izgubili edini mestni
park. Še večji izziv pa je, kako nas
premakniti: kajti tudi po tem, ko
informacije jasno dokažejo neposreden in škodljiv vpliv (političnih)
odločitev na naše (!) življenje, zgolj
razočarano skomignemo.

Tomaž Golob

Epidemija novega koronavirusa
je razgalila številne lokalne družbene in gospodarske težave ter
omejitve, ki zelo vplivajo na kakovost našega življenja. V prvem valu
– do odkritja ustreznega zdravila
lahko pričakujemo še kakšnega –
smo se soočili z omejitvami gibanja
ter zaprtimi trgovinami in gostinskimi lokali. Trgovska središča so
odprli nazadnje, ob vnovični epidemiji jih bodo zaprli prve. V prednosti bodo spet manjše trgovine in
storitvene dejavnosti z neposrednim dostopom iz odprtih javnih
površin. To je velika priložnost
za vnovičen razvoj trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti v
mestnem jedru, ki se – tako zaradi
brezidejnosti kot pomanjkljivega

menedžmenta in celostne grafične
podobe – dobesedno borijo za
preživetje. Mestna občina Novo
mesto je po vzoru številnih slovenskih in evropskih mest pred leti zaposlila mestnega menedžerja, ki bi
moral skupaj z ostalimi deležniki
soustvariti razvojno vizijo in jo
z jasno opredeljeno politiko tudi
uresničevati. S prenovo Glavnega
trga sta se namreč v našem mestu
porodili nova energija in volja po
spremembah, kar se je odrazilo
tudi v delovanju zavoda Grem v
mesto. Žal dobro obiskanih in
tudi poslovno uspešnih Noči nakupov zlepa ne bomo več doživeli.
Je pa res, da so ti dogodki premalo prispevali k dolgoročnemu
in poslovno uspešnemu razvoju

mestnega središča, saj niso bili pospremljeni s premišljeno in razvojno usmerjeno poslovno politiko.
Ker tega koraka k dodani vrednosti
mestnega središča deležniki skupaj
z Mestno občino Novo mesto niso
bili sposobni narediti, središče
mesta vse bolj postaja mestno
spalno naselje. Nič ni narobe, da
na Glavnem trgu opazujemo mlade
družine z otroki, ki so prenovljeni trg vzeli za svoje igrišče.
Zaskrbljujoče pa je, da so ob tem
mnogi trgovski lokali zapuščeni,
številne še delujoče trgovine brez
kupcev, na tržnici, ki je dobro obiskana, pa ne moremo kupiti sadja,
med tem ko druge ponudnike, zlasti zelenjave, lahko preštejemo na
prste ene roke.

V prilogi tokratne številke Izziva
vam pošiljamo položnico za plačilo
članarine za leto 2020 in vas
vljudno prosimo, da jo čim prej
poravnate. Članarina vključuje tudi
letno naročnino na Izziv. Na Izziv se
lahko naročite tudi nečlani. Pišite
na drustvo.novo.mesto@gmail.
com ali na Društvo Novo mesto,
Gubčeva ulica 11, 8000 Novo
mesto. Naročnina znaša 5 € na leto.
Društvo Novo mesto
Gubčeva ulica 11, 8000 Novo mesto
drustvo.novo.mesto@gmail.com
www.drustvo-novo-mesto.si
www.facebook.com/drustvonovomesto

NOVI TRG

Parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ne bo več
Na mestu makadamskega parkirišča na Novem trgu, kjer je prej stala t. i. nova občina,
bosta zrasla nov stanovanjsko-poslovni objekt in urbana ploščad. Zaradi predvidenega
načina gradnje vzdolž glavne ceste in urejanja dostopa do objekta bo morala mestna
občina Novo mesto investitorju prodati tudi precejšen del edinega mestnega parka.
Drevje in travo bo zamenjal beton. Društvo Novo mesto bo s peticijo občino pozvalo k
ohranitvi parka.
Tomaž Golob

Društvo Novo mesto problematiko Novega trga spremlja že vrsto
let. Najprej je opozarjalo na slabo
stavbno stanje nekdanje komande
garnizije JLA, v katero sta se po
prenovi ob koncu sedemdesetih
let prejšnjega stoletja vselili Upravna enota Novo mesto in Mestna
občina Novo mesto, pozneje pa
tudi mladinski klub LokalPatriot.
Leta 2008 je pozorno spremljalo
pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta, na podlagi katerega bi na tej lokaciji lahko zgradili
stolpnico, višjo od kapiteljskega griča. Društvo Novo mesto je takrat v
sodelovanju z Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine uspelo gradnjo preprečiti s pritožbo
na Ministrstvo za okolje in prostor.
Prazno in propadajočo stavbo so
leta 2016 porušili in na tem mestu
uredili makadamsko parkirišče.
Po naročilu novega lastnika parcele in investitorja podjetja Trgograd, d. o. o., iz Litije je Mestna
občina Novo mesto pristopila k
izdelavi občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Novi
trg. Do zdaj so pridobili smernice
nosilcev urejanja prostora, izdelali
strokovne podlage in izvedli dvostopenjski odprti projektni natečaj
za izbiro strokovno najprimernejše
rešitve. Izbrana natečajna rešitev
bo strokovna podlaga za nadaljevanje postopka izdelave OPPN.
Komentarji k natečajni nalogi
V natečajni nalogi,1 ki jo je izdelal
projektivni biro Esplanada, d. o. o.,
so navedene naslednje usmeritve
za oblikovanje in umestitev novega
objekta v prostor. Pri nekaterih dodajamo naša pojasnila ( ).

· Zasnova

objekta mora slediti
orientaciji prostora, in sicer linijskemu poteku Seidlove ceste na
tem odseku v smeri severovzhod–
jugozahod
to pomeni, da bo
morala občina investitorju za
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Pogled z Marofa na današnji Novi trg s še
vedno ohranjenim kostanjevim drevoredom,
ki delno zakriva kapucinski samostan. Na
nekdanjih kapucinskih vrtovih je bilo do leta
1924 urejeno mestno pokopališče s kapelo, ki
so ga preselili v Ločno. Kapelo so porušili leta
1936 in pokopališče preuredili v mestni park,
ki je v nekoliko spremenjeni obliki še vedno
ohranjen pred Kulturnim centrom Janeza
Trdine. V ospredju stoji Povhova tovarna,
zgrajena okoli leta 1930, desno pa mogočni
poslopji današnje osnovne šole Center
in Gimnazije (vir: Dolenjski muzej).

potrebe gradnje prodati del parkovnih površin ob Kulturnem
centru Janeza Trdine (KCJT).

· Med KCJT, na novo načrtovanim

objektom in obstoječim objektom trgovsko-poslovnega centra Novi trg je treba oblikovati
večnamensko urbano ploščad, ki
bo služila druženju, organizaciji
različnih prireditev, obenem pa
bo dvorišče stanovalcev novega
objekta.

· Navpični gabarit novega objekta

v višino ne sme presegati gabaritov stavbe občine, ki mora ostati
dominantna v prostoru.

· Ohraniti je treba pogled na zvo-

nik kapiteljske cerkve z vhoda
občine.

· Objekt mora upoštevati predpisa-

no gradbeno mejo in 10-metrski
odmik od občinskega pročelja.

· Ob Seidlovi cesti je treba zasa-

diti drevored in poleg pločnika
zgraditi tudi kolesarsko stezo v
križišču Seidlove in Rozmanove
ceste bo treba razširiti cestišče
za potrebe izgradnje desnega zavijalnega pasu, kar bo zahtevalo
dodaten odmik novega objekta
od ceste v park.

· Najvišji navpični gabarit objekta

nad terenom je trgovsko-poslovno pritličje in štiri stanovanjska
nadstropja.

· Skrajna točka pročelja načrtova-

nega objekta na severozahodnem in zahodnem delu ne sme
za več kot 10 metrov odstopati od
linije zahodnega pročelja objekta
občine proti zahodu oziroma
severozahodu.

· Predvidene so do tri podzemne

etaže, namenjene parkiranju,
shrambam za stanovalce in potrebni hišni tehniki.

Stavba komande garnizije JLA iz petdesetih let prejšnjega stoletja je bila na podlagi
javnega natečaja v sedemdesetih letih prenovljena po načrtih Jurija Kobeta in Aleša
Vodopivca. Stavbo so po dolgih letih propadanja porušili leta 2016. Na njenem mestu
je danes makadamsko parkirišče (foto: Boštjan Pucelj, 2015).

· Prva klet naj bi bila namenjena

javnemu parkiranju z vsaj 60
parkirnimi mesti in parkiranju
za potrebe trgovsko-poslovnega
programa, tretja kletna etaža je
zgolj možnost.

· V drugi kleti se predvidi možnost

prometne povezave s klančino
med obstoječo garažno hišo Novi trg in garažno hišo na novo
načrtovane stanovanjsko-poslovne stavbe pri tem je treba opozoriti na tlorisno velikost podzemnih etaž, ki bo precej večja
od objekta in se bo lahko dotikala
tudi objektov na Novem trgu.

· Gornji gabarit novega objekta je

treba višinsko razdeliti na vsaj
dve ravni, in sicer na dva stranska
stolpiča z vmesnim nižjim delom,
ki vizualno zmanjšuje pojavnost
objekta v prostoru.

· Namen

členitve mase novega
objekta je ohraniti dominanto
objekta občine v prostoru, ohraniti pogled na kapiteljsko cerkev
iz občinske stavbe ter z delno
ozelenitvijo streh novega objekta
nadomestiti izgubljene zelene
površine v parku.
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· Na zahodni strani novega objekta

je treba v času gradnje ohraniti
vsa drevesa, kolikor je tehnično
mogoče, in po končani gradnji
nadomestiti vsa drevesa, ki jih
v času gradnje ni bilo možno
ohraniti. Cilj je ohranitev zelenih
površin ob KCJT.

· Pri

oblikovanju novega objekta
se lahko uporabi tone pročelja v
različnih barvnih kombinacijah
in materialih, pri čemer so dopustne tudi večje zasteklitve.

· Z gradnjo novega stanovanjskoposlovnega objekta je predvidena tudi izvedba uvozno-izvozne
klančine za dvosmerni promet
v podzemne garaže ter možnost
dostave s tovornim vozilom na
ravni pritličja.

· Dostop

v podzemne garaže in
dostava bosta dovoljena le s ceste
Na Loko na jugozahodni oziroma
južni strani stavbe. Zaradi nove
cestne obremenitve bo potrebna
rekonstrukcija ceste Na Loko od
križišča Rozmanove ulice do uvoza v objekt pri pošti.

Čemu sploh nov objekt
Društvo Novo mesto se sprašuje
o upravičenosti gradnje poslovnostanovanjskega objekta v edinem
mestnem parku – tako z vidika precejšnjega števila nezasedenih poslovnih prostorov na Novem trgu
(v prodaji je stavba Pošte Slovenija) kot nemogočih ekoloških razmer za bivanje. Po odstranitvi
propadajočega objekta t. i. nove
občine (Novi trg 6) je prostor postal zračen, odprli so se pogledi na
KCJT in t. i. staro občino (nekdanje
okrajno glavarstvo), zaradi česar
smo vse bolj prepričani, da je edina
pravilna rešitev ohranitev in obnova mestnega parka, ki so ga na
tej lokaciji uredili v tridesetih letih
prejšnjega stoletja. Z načrtovanim
posegom v prostor pred KCJT bomo
v celoti zgubili edini mestni park
v ožjem središču Novega mesta.
Novo monumentalno stavbno telo
poslovno-stanovanjskega objekta
pa bo povsem osenčilo in si gabaritno podredilo na obrobju parka zleknjeno arhitekturo precej nižjega
kulturnega centra.
Urejanje javnega prostora bo
narekoval zasebni investitor
Društvo se ne strinja z oceno
izdelovalca natečajne naloge, da
se bo z novim objektom »razrešila
trenutno neurejena urbanistična
situacija«, in jo razume kot skrajno
cinično. Zaradi predvidene gradnje novega objekta vzporedno s
cestiščem Seidlove ceste bo morala občina investitorju prodati precejšen del parka. Občina do zdaj
ni nikoli – in očitno tega ne namerava storiti niti v fazi priprave
OPPN – preverila javnega mnenja
glede ohranitve parka pred KCJT
in smiselnosti nadomestne gradnje na lokaciji objekta Novi trg 6.
Zainteresirana javnost še nikoli ni
imela priložnosti javno vrednotiti pomena tega prostora za mesto
in njegove prebivalce. Občina je
tako javni interes, ki bi ga morala v
skladu s svojim poslanstvom seveda najprej prepoznati in nato tudi
uveljavljati, v celoti podredila interesom zasebnega investitorja. Gre
za neoliberalni proces privatizacije
javnega prostora, kar dokazuje tudi
namera občine, da bo natečajno
rešitev uporabila za dokončanje
OPPN. Gre za nenavaden in obenem nevaren precedens, saj bo
investitor z natečajno rešitvijo narekoval vsebino prostorskega akta
in ne obratno. Novomeški urbanizem se je dokončno podredil interesom kapitala.

Anketa med prebivalci pokazala
jasno željo po ohranitvi parka
Društvo Novo mesto je februarja
2017 v sodelovanju z Zavodom Zora
izvedlo anketo na temo ohranitve parka pred KCJT. Po spletu 2 je
prispelo 79 glasov, s pomočjo t. i.
zbiralnika idej, ki je stal na Novem
in Glavnem trgu, pa še 181 glasov.
Skupaj je bilo oddanih 260 glasov,
od teh se je s pozidavo novega objekta na račun parka strinjalo osem
anketirancev, ohranitev parka je
zagovarjalo 170 anketirancev, kompromisni predlog, po katerem bi
del parka ohranili in novi objekt
zgradili le na mestu današnjega
makadamskega parkirišča, pa je
zagovarjalo 82 anketirancev.
Društvo Novo mesto ni moglo
vplivati na vsebino in potek javnega
natečaja, saj je to zasebno naročilo.
Bo pa odgovorno prevzelo nase
obveznost, ki bi jo morala opraviti Mestna občina Novo mesto, in
vnovič preverilo javno mnenje
glede takšne pozidave parka pred
KCJT. Po objavi izbrane natečajne
rešitve bo javnost povabilo k podpisu peticije za spremembo prostorskega akta in občinskega odkupa zemljišča v zasebni lasti na robu
parka. Cilj je ohraniti in prenoviti
edini mestni park. Peticijo s podpisi
bo izročilo odgovornim na Mestni
občini Novo mesto.

Iz grafičnega prikaza lastništva parcel je razvidno, da bo morala MONM investitorju
prodati večji del parka, saj bo novi objekt stal vzporedno s Seidlovo cesto (Natečajna
naloga, Esplanada, d. o. o., in Trgograd, d. o. o., marec 2020).

Ocenjevalna komisija
natečaja
Naročnik
Trgograd, d. o. o., Litija
Predsednik ocenjevalne komisije
(ZAPS)
Matija BEVK, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne
komisije (naročnik)
Tomo KRES
Član (naročnik)
Miha ŠEGULA, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik)
doc. dr. Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh.
Članica (ZAPS)
Monika FINK SERŠA, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik)
Andrej POGLAJEN
Namestnik članov (ZAPS)
Sergej HITI, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevelec A
Rupert GOLE, univ. dipl. inž. arh.

Tlorisne omejitve novega objekta omogočajo pozidavo parka (Natečajna naloga, Esplanada, d. o. o., in Trgograd, d. o. o., marec 2020).

Poročevalka KA
Špela Kragelj BRAČKO, univ. dipl. inž.
kraj. arh.
Skrbnica natečaja
Katja ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.

Navpične omejitve novega objekta so preračunane na občinsko stavbo, povsem pa
zanemarijo precej nižjo in bližjo stavbo Kulturnega centra Janeza Trdine (Natečajna
naloga, Esplanada, d. o. o., in Trgograd, d. o. o., marec 2020).

Po prvotnem prostorskem načrtu bi bilo mogoče na lokaciji t. i. nove občine zgraditi
stolpnico, ki bi bila višja od kapiteljskega griča in bi bila vidna tudi z Grma (fotomontaža:
Društvo Novo mesto in Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine, 2006).

1 Natečajna naloga s prilogami je objavljena
na spletni strani Zbornice za arhitekturo
in prostor Slovenije http://www.zaps.si/
index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI.
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2 https://www.drustvo-novo-mesto.si/
urejanje-prostora/item/126-anketa-opozidavi-parka-pred-kulturnim-centromjaneza-trdine.html
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TRETJA RAZVOJNA OS – JUG

Začetek gradnje ustavlja
Dars, ne civilne iniciative
Čeprav pristojni dajejo vtis, da se bo gradnja južnega
dela tretje razvojne osi vsak čas začela, je resnica
drugačna. Izvedba se vse bolj odmika. Ministrstvo za
okolje in prostor je februarja namreč zavrglo zahtevo za
izdajo gradbenega dovoljenja, saj investitor Dars v skoraj
letu in pol ni zagotovil niti njene formalne popolnosti.
Luka Rems, Mateja Jaklič

To, da Dars še ni pridobil vseh
zemljišč za gradnjo niti pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki je pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja, ni edina težava. Javnost,
ki bi morala biti ves čas vključena
v celoten postopek načrtovanja in
umeščanja ceste v prostor, kljub
posredovanju Evropske komisije
še vedno nima možnosti sodelovanja, zato se bo novim pritožbam
nemogoče izogniti.
Dars bi začel graditi kar brez
zemljišč in okoljevarstvenega
soglasja
Odsek tretje razvojne osi je bil v
prostor umeščen z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do
priključka Maline (Uredba o DPN).1
Za izgradnjo tega odseka je treba
pridobiti upravna dovoljenja: najprej pravnomočno okoljevarstveno
soglasje, nato pravnomočno gradbeno dovoljenje.
Da lahko pristojni organ vsebinsko obravnava zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja, mora biti
ta formalno popolna – to pomeni,
da mora v skladu z Gradbenim zakonom (GZ) 2 vsebovati projektno
dokumentacijo in dokazila o pravici graditi. Če formalno ni popolna, mora pristojni upravni organ za

gradbene zadeve najpozneje v 15
dneh od njenega prejema zahtevati
dopolnitev. 3
Dars je zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložil 21. 12. 2018,
čeprav ni imel niti pridobljenih
vseh zemljišč niti pravnomočnega
okoljevarstvenega soglasja, ki je
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.4 Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) bi moralo v 15 dneh
od prejema vloge zahtevati dopolnitev, vendar je to storilo skoraj
pol leta pozneje, 4. 6. 2019. S tem
je MOP kršil zakonsko določen instrukcijski rok in posledično načelo
ekonomičnosti postopka iz 14. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP), 5 kar je pri nadzoru ugotovila tudi upravna inšpektorica.
Dars je nato v 60-dnevnem roku
za dopolnitev zahteve zaprosil za
podaljšanje roka in MOP mu je
ugodil ter rok podaljšal do 31. 12.
2019.6 Ko Dars decembra še vedno
ni imel vseh potrebnih zemljišč,
je 17. 12. 2019 vnovič zaprosil za
podaljšanje roka. Ker pa za to ni izkazal upravičenih razlogov, je MOP
19. 2. 2020 to vlogo zavrnil (glej fotografijo), zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pa zavrgel.7
DARS še vedno nima pridobljenih
vseh potrebnih zemljišč, prav tako

Skozi stanovanjske soseske, kjer je bila predvidena novomeška vzhodna obvoznica (modra
črta), bo zdaj tekla hitra cesta 3. razvojne osi, ki je bila sicer načrtovana pri Lešnici (rdeča
črta). Podlaga slike: Grafični del Občinskega prostorskega načrta MONM iz leta 2009
(trasa 3. razvojne osi – jug je bila vanj na mesto vzhodne obvoznice vrisana šele 13. 7. 2018).

se močno zapleta v postopku izdaje
okoljevarstvenega soglasja, ki ga
vodi Agencija Republike Slovenije
za okolje (ARSO).
Zapleti v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja trajajo že
dve leti
Ker je bila vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja vložena pred
začetkom uporabe novega GZ, to
je 28. 3. 2018, se postopka za izdajo
okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja vodita ločeno
– torej ne gre za »sočasni« oz. integralni postopek izdaje gradbenega
dovoljenja, ki je predpisan za vse
objekte z vplivi na okolje. 8
Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja poteka že od marca
2018, saj Dars ni priskrbel ustrezno
izdelane dokumentacije, kar tudi
dokazuje več zahtev za dopolnitev.
Maja letos je javnost na podlagi
javnega naznanila podala mnenja
in pripombe, poleg tega so posamezniki podali zahteve za vstop
v postopek, ki so bile večinoma
zavrnjene. Ker je bila dokumentacija slabo pripravljena, jo je Dars
tudi pozneje vsebinsko spreminjal
oziroma dopolnjeval. 17. 2. 2020 je
potekala ustna obravnava, na kateri so sodelovali predstavniki Darsa
in posamezniki, ki jim je bila priznana stranska udeležba.

Tretja razvojna os – jug ne poteka tam, kjer je bila predvidena, zato težave
Civilna iniciativa krajanov 3ROS – jug ni 'proti 3. razvojni osi'. Nasprotno, strinja se, da nujno potrebujemo cesto, ki bi povezovala
Novo mesto z Belo krajino, saj je ključna za gospodarski razvoj. Zahteva le, da jo država zgradi tam, kjer jo je na podlagi strokovnih
študij uradno predvidela. S tem se lahko izognemo vrsti težav, ki bodo nastale, če bo trasa speljana drugje.

• Priključek bi moral biti pri Lešnici, kot je predvidela stroka in potrdila vlada. Ko je država načrtovala umestitev 3. razvojne osi

– jug v prostor, je leta 2009 kot najboljšo izmed šestih možnosti potrdila strokovno utemeljeno različico, ki je priključevanje hitre
ceste na avtocesto LJ–ZG predvidela pri Lešnici (glej skico: rdeča črta). Istega leta je MONM sprejela Občinski prostorski načrt, v
katerem je skozi naselje Ločna-Mačkovec predvidela t. i. 'vzhodno obvoznico' (glej skico: modra črta). Toda leta 2010 so predstavniki MONM na sestanku za zaprtimi vrati predlagali državi, naj hitro cesto 3. razvojne osi spelje kar na mestu vzhodne obvoznice.
Država je zamisel sprejela, ne da bi posledice takšnega posega v urbani del Novega mesta strokovno presodila.

• Javnost deset let ni imela pravne možnosti, da bi sporne načrte in odločitve ustavila. Slovenska zakonodaja javnosti ni

omogočala sodelovanja pri sprejemanju prostorskih načrtov, saj ni bila usklajena s pravnim redom EU. Slovenija si je zato leta
2016 prislužila opomin Evropske komisije. Investitor in odločevalci to dejstvo še vedno ignorirajo. Nova slovenska zakonodaja
namreč v prehodnih določbah civilnim iniciativam onemogoča vstop v postopek in jim torej še vedno ne zagotavlja ustreznega
dostopa do sodnega varstva.

• Slovenija je lahko ob 40 mio evrov. Ker so bili načrtovanje in postopki tega projekta neskladni z evropskimi predpisi in zahtevami,
in ker Slovenija neskladij do danes ni odpravila, Evropska komisija projekta morda ne bo sofinancirala.

• Vzhodne obvoznice ne bo. Čeprav je bila na podlagi sklepa vlade leta 2009 vrisana v Občinski prostorski načrt, bo torej na njenem
mestu tekla hitra cesta 3. razvojne osi, ki seveda ne more imeti priključkov, kot bi jih imela obvoznica. Zato žal ne bo razbremenila
gostega prometa skozi mesto.

• Avtocestni priključek Novo mesto – zahod bo zaradi gradnje zaprt 4 leta. Če bi gradili pri Lešnici, ga sploh ne bi bilo treba za-

pirati. Zaprtje bo povzročilo prometni kaos v celem mestu. Kje in kako bo v tem času urejen promet, piše v prometni študiji, ki jo
Dars pred javnostjo skriva.
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Kje je študija prometa za čas
štirih let gradnje?
Na ustni obravnavi so med drugim sprejeli sklep, da mora Dars
predložiti izdelano študijo prometa
v času gradnje 1. in 2. etape južnega
dela tretje razvojne osi (Novo mesto–Osredek). ARSO jo mora namreč
objaviti na spletni strani, kot to
določata Aarhuška konvencija 9
in Direktiva 2011/92/EU.10 Zaradi
gradnje hitre ceste bo avtocestni
priključek Novo mesto – vzhod
zaprt vsaj štiri leta. Študija prometa
je torej izjemno pomemben dokument, na podlagi katerega bodo v
času gradnje izvedene zapore.
Dars je sicer rešitve prometa zaupal zgolj predstavnikom gospodarstva in Mestni občini Novo mesto,
medtem ko stranke postopka in
ostala javnost s študijo prometa nismo seznanjene, čeprav bi jo moral
Dars na ARSO predložiti že 25. 2.
2020.
Kdaj torej začetek gradnje?
Glede na opisano ne pričakujemo,
da se bo gradnja lahko kmalu
začela. Več posameznikov, ki zatrjujejo, da imajo pravni interes, je
na upravno sodišče vložilo tožbe
zoper dokončne sklepe o zavrnitvi priznanja statusa stranskega
udeleženca. Pritožbo bo možno
vložiti tudi zoper izdano okoljevarstveno soglasje, in če bo zavrnjena,
bo možno vložiti tudi tožbo v upravnem sporu. Navedena pravna
sredstva se lahko rešujejo dlje časa.

1 Uradni list RS, št. 102/12 in 70/17.
2 5. odstavek 35. člena Gradbenega zakona
(GZ), Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 –
popr.
3 6. odstavek 35. člena GZ.
4 2. odstavek 63. člena Zakona o varstvu
okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrtA, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16).
5 Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.
6 3. odstavek 99. člena ZUP.
7 2. odstavek 67. člena ZUP.
8 4. in 5. odstavek 106. člena GZ.
9 Uradni list RS, št. 62/04.
10 Uradni list Evropske unije, L 26,
28. januar 2012.

OBRAZI SLOVENSKIH POKRAJIN

Nov elektronski vir
slovenskih knjižnic
Od letos poleti je knjižničnim in drugim spletnim uporabnikom na voljo nov spletni portal Obrazi slovenskih pokrajin,
ki na enem mestu združuje biografije znanih ali manj znanih, pomembnih in zaslužnih Dolenjcev, Štajercev, Korošcev,
Prekmurcev, Primorcev, Belokranjcev, Notranjcev … Portal ureja deset slovenskih območnih knjižnic, za območje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja je pristojna Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.
Mateja Kambič

Vsebina portala ni zasnovana
na novo, saj se slovenske knjižnice
s tovrstnim delom ukvarjamo že
nekaj let, nekatere tudi več desetletij. Del novega portala je tudi Dolenjski biografski leksikon, ki ga
je novomeška knjižnica gradila in
izpopolnjevala skoraj petdeset let,
uporabnikom pa je v digitalni obliki na voljo že od leta 2006.
Vse boljša dostopnost
domoznanskih informacij
Osnovna dejavnost knjižnic je
zbiranje, obdelava, hranjenje in
posredovanje knjižnega in drugega knjižničnega gradiva ter informacij. Da lahko to nalogo kar
najbolje in najhitreje izpolnimo,
uporabljamo razne kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, ki smo jih pred
računalniško dobo izdelovali sami.
To še posebej velja za domoznansko dejavnost.
Dostopnost domoznanskih informacij je bila pogosto odvisna
ne le od strokovnosti in znanja
posameznega knjižničarja, ampak
tudi od njegove spretnosti in iznajdljivosti. Velike zasluge za tovrstno
delo v novomeški knjižnici ima
knjižničar, slavist, literarni zgodovinar in šolnik Karel Bačer, ki
je v nekdanji novomeški Študijski
knjižnici vodil oddelek dolenjske
domoznanske bibliografije. Bačer,
ki velja za utemeljitelja dolenjskega
domoznanstva, je tej dejavnosti
postavil strokovne temelje predvsem z dvema domoznanskima informacijskima viroma. Prvi je Alfabetarij dolenjskih krajev in naselij,
v katerem je teritorialno zaobsegel
Dolenjsko v njenih nekdanjih kulturnozgodovinskih mejah. Drugi
vir pa je Register javnih delavcev
Dolenjske, ki so z njeno preteklostjo ali sedanjostjo povezani po
svojem poreklu, z življenjem ali
delom. Register, ki je pravzaprav
predhodnik Dolenjskega biografskega leksikona, je v času pred
informatizacijo predstavljal zelo
uporaben informacijski vir in
delovni pripomoček. Nastajal je od
leta 1971 in je bil v večini končan
leta 1980. Po tem letu pa je Bačer
začel prirejene podatke z naslovom Gradivo za dolenjski biografski leksikon objavljati v prilogi Dolenjskega lista Dolenjski razgledi

in pozneje v reviji Rast. Na podlagi
tega je Knjižnica Mirana Jarca leta
2004 izdala istoimensko publikacijo, hkrati pa pripravila digitalno
različico Dolenjskega biografskega
leksikona, krajše Bioleks. Na splet
ga je postavila s pomočjo podjetja
Qualitas. Od takrat so ti podatki
na voljo uporabnikom od doma in
se nenehno posodabljajo. Dolenjski biografski leksikon je od leta
2010 dostopen na spletni strani
Knjižnice Mirana Jarca, kamor je
bil vključen ob njeni zadnji prenovi.
Poljudnejše in z več
lokalnega pridiha
Vsa gesla Dolenjskega biografskega leksikona so po novem
vključena tudi v skupni portal
Obrazi slovenskih pokrajin, kamor
vsebino prispevajo tudi druge slovenske območne knjižnice, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. V primeru
dolenjskega območja gre za nekaj
manj kot tri tisoč biografskih gesel
o ljudeh, ki so na kakršen koli način
pomembni za Dolenjsko: tisti, ki so
se tu rodili, se šolali, delovali ali
še delujejo, in tisti, ki so svoja dela
posvetili oziroma posvečajo problemom Dolenjske in njenega širšega območja (po slovenskem geografu Antonu Meliku gre za kulturno zgodovinsko pokrajino med
Iško, Ljubljanico, Savo, Gorjanci,
Kolpo in črto od Prezida do izvira Iške). Gre torej za širok spekter dejavnosti, ustvarjalnosti in
dosežkov ljudi naše pokrajine – od
znanosti, kulture in umetnosti
do gospodarstva, izobraževanja,
športa ...
Za razliko od portala Slovenska
biografija, naslednika Slovenskega
biografskega leksikona, ki nastaja
pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, so gesla na
portalu Obrazi slovenskih pokrajin bolj poljudna in opremljena s
slikovnim gradivom (portretne
fotografije, fotografije del ipd.).
Portal vključuje tudi biografije
oseb, ki s svojim delom niso nujno
zaznamovale celotnega slovenskega prostora, so pa lahko bistveno prispevale k razvoju in napredku določenega manjšega kraja,
k njegovi kulturni, gospodarski ali
drugi podobi ali zgolj prispevale k
njegovi prepoznavnosti. Kot zani-

Podoba novega portala Obrazi slovenskih pokrajin

mivost so na portalu predstavljene
tudi pesniške muze slovenskih
literatov, ki so bili nekoč povezani z Novim mestom (npr. Angela
Smola, Julija Primic, Leopoldina
Kuralt ali Mira Wagner in druge)
in nekatere izpričane literarne
osebe, kot je na primer tiskarnarica
in gostilničarka Ljudmila Milic iz
Dolenjskih Toplic, ki jo je v eni od
svojih povesti opisal Janez Trdina,
ali pa razvpiti ponarejevalec denarja Jože Prelesnik, katerega lik je
svoje mesto prav tako našel v nekaj
literarnih delih druge polovice 19.
stoletja.
V načrtu poenotenje gesel,
prilagoditev pametnim
napravam

slovenskem prostoru, ki ga sooblikuje novomeška knjižnica. Če je,
kakor pravi Bačer, nekoč veljalo,
»da je o človeku, pomembnem za
Dolenjsko, interesent upravičen
terjati informacijo predvsem v
dolenjski regionalni knjižnici«, to
velja še danes. In če je sodobni svet
preplet digitalnega in analognega,
je tudi sodobna knjižnica kombinacija tradicionalne knjižnice, v
kateri je gradivo dostopno v fizični
obliki, in digitalnega sveta, v katerem so na voljo elektronske knjige
in revije, oddaljene podatkovne in
elektronske zbirke ter informacijski viri.

V nadaljevanju bomo poenotili
zapise gesel, ki so za enkrat precej
raznovrstni. Prva objavljena gesla
so praviloma leksikografski zapisi,
ki so bili zasnovani zgolj faktografsko, pozneje pa smo biografije
širili in jih postopoma prilagodili
pravilom in zakonitostim branja
na spletu. Novi portal bo prilagojen tudi za ogled na tablicah in
pametnih telefonih, omogočal bo
naročanje na novice ter lažje iskanje po želenih letnicah oziroma
obletnicah, vseboval bo rubriko
Na današnji dan, boljši iskalnik in
podobno.
Spletni portal Obrazi slovenskih pokrajin je samo eden od
knjižničnih elektronskih virov v
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Knjižnica Mirana Jarca je biografska gesla,
ki jih je Karel Bačer objavljal v Dolenjskih
razgledih in reviji Rast, leta 2004 izdala v
knjižni obliki.
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POROČILO O DELU DRUŠTVA NOVO MESTO V LETU 2019
Tomaž Golob

Spoštovane članice
in člani Društva
Novo mesto,
zaradi epidemije novega
koronavirusa letos spomladi
nismo mogli izvesti zbora članov
našega društva, na katerem bi
obravnavali in sprejeli poročilo o
delu za leto 2019 in program dela
za leto 2020. Poročilo in program
sta zato izjemoma obravnavala
in sprejela le upravni in nadzorni organ društva na dopisnih
sejah, da smo lahko do konca
maja na AJPES oddali bilanco
za leto 2019. Zbor članov bomo
sklicali predvidoma na eno od
sobot v zgodnjem jesenskem času
in tako nadaljevali z uspešno
izkušnjo iz lanskega leta. Ob
tej priložnosti si bomo v Dolenjskem muzeju ogledali razstavo
na temo 100-letnice novomeške
pomladi, če bodo takratne
razmere to dopuščale. Do takrat
pa ostanite zdravi in spremljajte
naše dejavnosti na spletni in
facebook strani.
Dr. Tomaž Golob, predsednik

Glasilo IZZIV:
izdali dve številki
v nakladi 230 izvodov
V glasilu, ki je vpisano v razvid
medijev na ministrstvu za kulturo, objavljamo novice in obvestila o delovanju društva ter za
Novo mesto pomembne vsebine
s področij kulture in kulturne
dediščine, varstva okolja, urejanja
prostora, gospodarstva in sociale. Z vidika domoznanstva sta
pomembni rubriki Iztrgano pozabi
(v kateri predstavljamo že pokojne
Novomeščanke in Novomeščane,
ki so pomembno prispevali k raz-

Foto: Saša Mikec
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voju našega mesta, a je bilo njihovo delo za časa njihovega življenja
bolj ali manj spregledano) ter
Nostalgija (v kateri avtorji obujajo
spomine na Novo mesto, posamezne mestne predele ter na materialno in nesnovno kulturno
dediščino). Prispevki obeh rubrik
so zaradi svoje domoznanske narave pomembno gradivo za Dolenjski biografski leksikon, ki ga ureja
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.
V rubriki Tovarišija nudimo prostor sorodnim novomeškim društvom, ki sicer nimajo možnosti
za obširnejšo javno predstavitev
svojega dela. Glasilo prejmejo
naročniki in člani društva, nekaj
brezplačnih izvodov je na voljo
tudi v Knjižnici Mirana Jarca in
Čajarni Stari most na Glavnem
trgu. Dostopno je tudi na spletni
strani društva. Narodna in univerzitetna knjižnica je glasilu dodelila
ISSN-številko za serijske publikacije,
s katero smo prvič opremili decembrsko številko.
Projekt Poslikajmo sivino:
poslikali kotlovnico na Ulici
Slavka Gruma
Kotlovnica v največjem novomeškem blokovskem naselju, ki nosi
ime slovenskega dramatika in
pisatelja Slavka Gruma, je ob
koncu leta 2019 dobila umetniško
preobleko. Umetnik Robert Jevnik
jo je poslikal z motivi iz Grumovega najbolj znanega dela Dogodek v mestu Gogi, v katerem vsi
napeto čakajo na dogodek, ki se
nikoli ne zgodi. Sprednji del z velikimi železnimi vrati po novem
krasi črnobel Grumov portret. Za
zapolnitev ožjega dela zidu med
obema stranema pa je Jevnik izbral avtorjev najznamenitejši citat
»Privid je edini paradiž, iz katerega ne moremo biti pregnani«,
ki ga osvetljuje prižigalec lučk iz
dramskega dela. Poslikavo je sofi-

Foto: Judita Podgornik Zaletelj

nancirala Mestna občina Novo
mesto, izvedbo pa omogočila tamkajšnja skupnost etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb od 1 do
32. S poslikavami večjih javnih
površin, t. i. murali, društvo prispeva k večplastnemu doživljanju našega mesta, se povezuje z lokalno
skupnostjo, podpira kulturne ustvarjalce in spodbuja turistično
prepoznavnost Novega mesta. Naš
prvi mural od leta 2018 krasi betonsko oporno steno na stadionu
Osnovne šole Bršljin.
TEDxNovomesto 2019:
spet veliko zanimanje
obiskovalcev
V atriju Knjižnice Mirana Jarca je
13. decembra v organizaciji Tee
Petančič in sodelavk ter s pomočjo
našega društva potekal tretji
novomeški TEDx. Namen svetovno
znanih dogodkov TED in TEDx je,
da vabljeni govorci s kratkimi govori predstavijo ideje, ki so vredne
širjenja. Na ta način poslušalce informirajo, navdihujejo in spodbujajo k ustvarjalnim pogovorom, pa
naj gre za svetovno znane osebnosti,
kot so Bill Bates, Gordon Brown,
Richard Branson, Elon Musk in
drugi, ali pa za domače obraze.
Na TEDxNovomesto 2019 so nastopili Klavdija Verlak, Luka Mancini, Vaishali Patel iz Londona, Natalija Zanoški, Gašper Predanič in
Žiga X Gombač. Govorili so o skrbi
zase, sodobnih izzivih in rešitvah,
geometrični matrici obrazov, našem odnosu do javnega prostora
in izražanju notranje moči skozi
ustvarjanje. Vsi govori so posneti
in dostopni na spletni strani www.
tedxnovomesto.si in kanalu YouTube.
Organizacijsko, logistično in finančno zahteven dogodek je bil med
sto obiskovalci odlično sprejet,
spletne vstopnice so pošle v nekaj
minutah, kar je hkrati potrditev
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dobre izvedbe prvih dveh dogodkov.
In memoriam Staša Vovk:
podelitev društvenih priznanj
V sodelovanju z novomeško izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Knjižnico Mirana
Jarca smo 5. decembra v Trdinovi
čitalnici knjižnice priredili tradicionalni večer poezije in glasbe,
posvečen novomeški kulturnici in
članici našega društva Staši Vovk.
V kulturnem programa so nastopile pesnice Nina Kremžar, Nina
Dragičević, Tatjana Pregl Kobe in
Klavdija Kotar, ki je prireditev tudi
povezovala. Številno občinstvo je
navdušil mladi novomeški glasbenik Jernej Slak na rogu. Društvo
Novo mesto je ob tej priložnosti
podelilo častno članstvo svojim
dolgoletnim članom Marjanu
Moškonu, Marijanu Lapajnetu in
Matjažu Verbiču.
Monografija o arhitektih
bratih Lapajne
V letu 2019 smo začeli z zbiranjem in pregledovanjem gradiva
za pripravo strokovne monografije
o arhitektih bratih Lapajne, ki jo
bomo izdali in javno predstavili v
letošnjem letu.
Prostorsko načrtovanje
in urejanje prostora
S pripombami in predlogi smo
sodelovali v postopkih priprave in
sprejemanja občinskih prostorskih
dokumentov ter drugih posegov
v mestni prostor in nepremično
kulturno dediščino: problematika
dotrajanega mostu v Ločni, novih
peš- in kolesarskih poti na Levičnikovi cesti, propadanje domačije baletnikov Pie in Pina Mlakarja v Ločni, prodaja stavbe Pošte
Slovenija in pripadajočega zemljišča na Novem trgu ipd.

FRANCOSKO ZNAMENJE

Obnovljen kulturni spomenik bi potreboval tudi
novega 'lastnika'
Po več letih propadanja je krajevna skupnost Mestne njive na pobudo krajana obnovila francosko znamenje, ki je
nepremični kulturni spomenik lokalnega pomena. Žal pa ostajajo nerešena zemljiškoknjižna vprašanja, ki bi rešila
njegovo redno vzdrževanje. Znamenje namreč stoji na zemljišču v lasti fizične osebe.
Luka Rems

Francosko znamenje stoji na
vzpetini nad pokopališčem v Ločni
in je bilo z odlokom o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Mestne občine Novo mesto razglašeno za nepremični kulturni spomenik lokalnega pomena.1 Vidno je
daleč naokoli, zato ima določeno
relativno veliko vplivno območje,
kjer veljajo omejitve pri posegih v
prostor.

Krajevna skupnost si za izpeljano
obnovo zasluži pohvalo, a je treba
opozoriti na vprašanje lastništva.
Francosko znamenje stoji na robu
parcele št. 763, katastrska občina
Novo mesto, ki je v lasti fizične
osebe. V skladu s 1. odstavkom 38.
člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (ZVKD-1) 2 mora lastnik
varovati spomenik v sorazmerju s
svojimi zmožnostmi, kar pomeni
tudi skrb za redno vzdrževanje.

Ta nekoliko skrivnosten pomnik
preteklosti so v 19. stoletju zgradili
v spomin na francoske vojake, ki
so umrli za kužno boleznijo. Znamenje ima visoko nišo na obcestni
strani, kjer je korpus Križanega, na
drugih stranicah pa so plitke niše
le v zgornjem delu. V zadnjih letih
je bilo stanje še posebej klavrno.
Omet, ki ga je načel zob časa, so
nepridipravi porisali in popisali.
Zato je avtor tega prispevka krajevni skupnosti podal pobudo
za obnovo. Celotna vrednost del
je znašala 5900 evrov, od tega je
2000 evrov zagotovila novomeška
občina v okviru razpisa za obnovo
kulturnih spomenikov. Še 500 evrov donacije je prispevala družba
Revoz, preostanek pa krajevna
skupnost.

Francosko znamenje ima izrazit javni značaj. V praksi je do
zdaj veljalo, da je zanj v soglasju z lastnikom občasno skrbela
predvsem krajevna skupnost. Po
podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je bila
zadnja obnova izvedena leta 1984
prav na pobudo krajevne skupnosti, medtem ko vir financiranja ni
znan. Morebitni drugi posegi niso
zabeleženi.

Izjemen dan
se začne
z izjemnim
spancem.

Čeprav je možno v spomenike
vlagati javna sredstva,3 v konkretnem primeru lastniku francosko
znamenje ne predstavlja uporabne
vrednosti niti zanj ne kaže interesa, zato bi bilo smiselno poskrbeti
za prenos lastninske pravice na
občino. Še prej bi bilo treba izvesti

Francosko znamenje stoji na vzpetini nad pokopališčem v Ločni. Obnovljen spomenik
potrebuje tudi ustrezno označbo, ki pa ne sme krniti pogleda na spomenik (foto: Luka Rems).

ureditev meje in parcelacijo. Ker pa
takšne dejavnosti zahtevajo nekaj
dela, časa in denarja, posebnih premikov še ni bilo.

1.		 Dolenjski uradni list, št. 30/16 in 29/19, glej
2. in 8. člen (zap. št. 140).
2.		 Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg.
3.		 40. člen ZVKD-1.
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Odpravite nespečnost in začnite dan spočiti.

Noctiben Mea®
doksilaminijev hidrogensukcinat, filmsko obložene tablete, 15 mg
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Kaj je zdravilo Noctiben Mea in za kaj ga uporabljamo Jemanje tega zdravila se priporoča pri občasni nespečnosti pri odraslih. Če se znaki vaše bolezni poslabšajo
ali ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Noctiben Mea Ne jemljite tega zdravila, če ste alergični na
doksilamin, antihistaminike ali katerokoli sestavino tega zdravila, če ste imeli v preteklosti akutni glavkom (zvišan očesni tlak), če ste moški in imate težave z odvajanjem vode
(zaradi težav s prostato ali drugih težav), če ste mlajši od 18 let. Pred začetkom jemanja zdravila se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Pri starejših je treba zdravilo uporabljati
previdno zaradi tveganja za poslabšanje kognitivnih sposobnosti, zaspanost, počasne odzive in/ali omotico, ki lahko poveča tveganje za padce. Tako kot pri drugih uspavalih in
pomirjevalih bo tudi pri jemanju tega zdravila verjetno prišlo do poslabšanja sindroma spalne apneje. Med zdravljenjem ni priporočljivo pitje alkohola. Če imate dolgotrajno jetrno
ali ledvično bolezen, se posvetujte z zdravnikom, da bo lahko prilagodil odmerek. Zdravilo vsebuje laktozo. Če ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred jemanjem tega zdravila
posvetujte z zdravnikom. Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let, zdravila ne smejo jemati. Da bi se izognili morebitnim interakcijam med različnimi zdravili, morate o kakršnemkoli
drugem zdravljenju obvestiti svojega zdravnika ali farmacevta. Če ste noseči ali dojite, če menite, da bi lahko bili noseči, ali če načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali
s farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. Med nosečnostjo lahko to zdravilo jemljete samo, če vam je tako svetoval zdravnik. Jemanje med dojenjem ni priporočljivo. Zavedati
se morate, da sta z jemanjem tega zdravila povezani zaspanost podnevi in zmanjšana pozornost. Med upravljanjem vozil in strojev ni priporočljivo sočasno jemanje drugih
sedativnih zdravil, natrijevega oksibata ter seveda pitje alkohola ali jemanje zdravil, ki vsebujejo alkohol. Pri nezadostnem trajanju spanja je tveganje za pojav zmanjšane
pozornosti še povečano. Kako jemati zdravilo Noctiben Mea Priporočeni odmerek je ½ tablete do 1 tableta na dan, po potrebi se lahko poveča na 2 tableti na dan. Pri starejših
in bolnikih z ledvično ali jetrno okvaro se priporoča najmanjši odmerek. Tableta se lahko deli na enaka odmerka. Pogoltnite jo z nekaj vode. Dnevni odmerek vzemite zvečer,
15 do 30 minut pred spanjem. Zdravljenje traja od 2 do 5 dni. Brez posveta z zdravnikom lahko zdravilo jemljete največ 5 dni. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi
smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek, ne vzemite dvojnega. Naslednji odmerek vzemite ob običajnem času.
Možni neželeni učinki Zaspanost podnevi, zaprtje, zastoj urina, suha usta, zmedenost, rabdomioliza, povečane vrednosti kreatin fosfokinaze v krvi, motnje vida, palpitacije srca,
sedacija, kognitivne in psihomotorične motnje. Izgled zdravila Noctiben Mea in vsebina pakiranja Filmsko obložene tablete so bledo vijoličasto sive do vijoličasto sive, ovalne,
izbočene, z razdelilno zarezo na eni strani. Zdravilo je na voljo v škatlici z 10 tabletami v pretisnem omotu. Način izdajanja zdravila Zdravilo se brez recepta izdaja v lekarnah. Imetnik
dovoljenja za promet z zdravili Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Datum zadnje revizije navodila 17. 5. 2019.

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke. Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali
farmacevta. Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem. O domnevnem neželenem učinku lahko poročate tudi neposredno nacionalnemu
centru za farmakovigilanco, na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si.

15–30
min

Učinkuje hitro –
vzame se
15 do 30 minut
pred spanjem.

Deluje celo noč.

Izboljša kakovost
spanca in
naslednjega dne.

- Društvo
Novoučinkih
mestose posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O IZZIV
tveganju
in neželenih
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IZTRGANO POZABI

Vera
Albreht
(1895–1971),
pesnica,
pisateljica,
publicistka
in prevajalka
Saša Mikec

bila obdana z družbo vplivnih
osebnosti, zlasti s področja kulture, ki so v mladi Veri zanetili
iskro ustvarjalnega duha.
Rodila se je 12. februarja 1895 v
Krškem, v znani družini Kesler, materi Mariji moravskega in nemškega
rodu ter zavednemu Slovencu, sodniku Alojziju Keslerju. Že v zgodnjem otroštvu je občutila neosnovano zatiranje – njena družina je
namreč v očeh imenitnih nemških
sorodnikov veljala za manjvredno,
saj so bili Slovenci zanje hlapci in
sužnji.
Kmalu po njenem rojstvu se je
družina preselila v Novo mesto
in tu ostala do njenega 11. leta
starosti. S sestrami je počitnice
preživljala pri stricu v nekdanjem
družinskem gradiču Draškovec pri
Šentjerneju. Oba kraja sta ji vedno
ostala v ljubem spominu, saj jima je
posvetila dobršen del svoje poezije.
Po enem je celo poimenovala knjigo Nekoč pod Gorjanci, za katero je
leta 1961 prejela Trdinovo nagrado.
Novo mesto, v katerega se je vedno
rada vračala, pa je ljubkovalno imenovala »moje mesto«. Povezanost
z Novim mestom in Dolenjsko je izkazala tudi s tem, da je svojo literarno zapuščino poklonila Knjižnici
Mirana Jarca Novo mesto.
Uporniška
Gospodična Cizara

Portret Vere Albreht iz leta 1965 v zbirki
Pelin v srcu (foto: Marko Župančič)

Še se spominjam na té,
rodno mesto,
...
čeprav sem davno zapustila cesto,
ki me je odpeljala v svet, kjer često
se mi je v srcu tajno zahotelo
po tvojih skritih vrtih, kjer živelo
se vse drugače je, o Novo mesto!
Pred nevihto, Pelin v srcu

Življenjska in ustvarjalna pot
Vere Albreht, pesnice, pisateljice,
publicistke, ilustratorke, upornice, prevajalke in še bi lahko
naštevali, je imela močne temelje
že v njenem otroštvu. Pogosto je

Spoštovane članice in člani Društva
Novo mesto, prosimo vas, da nam
na naslov drustvo.novo.mesto@
gmail.com pošljete svoj elektronski
naslov, da vas bomo lažje
in hitreje obveščali.
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Leta 1906 so se odselili v Ljubljano, kjer so njihovo novo domovanje
redno obiskovali ugledni predstavniki slovenske moderne. V tem
času je Vera v ljubljanskem Mestnem dekliškem liceju začela kazati svojo uporniško držo. Kot gojenka se je prvič uprla tako, da so s
sošolkami prihajale k pouku v živo
rdečih bluzah kot znak protesta
proti avstro-ogrskemu cesarstvu,
ker je avstrijsko vojaštvo streljalo
na demonstrante. V šolskem letu
1910/11 so z licejkami v tajnosti
izdajale dijaški protiavstrijski rokopisni list Gospodična Cizara (naslovljen po Trdinovi povesti). Že
leta 1911 je bilo v njem objavljeno
njeno prvo delo.
Po dešifriranju Verinega psevdonima so strokovnjaki ugotovili, da
je bila prav ona med pobudnicami
tega skrivnega lista. Zanj je veliko
pisala, ga ilustrirala in urejala, list
pa je postal slaven, ker je uspela nagovoriti celo Ivana Cankarja, da je
v njem objavil sestavek o vrhniški
enajsti šoli pod mostom (zametek
črtice Moje življenje), ter Otona
Župančiča, da je objavil humoresko
Varalo v dragatuškem narečju o
prebrisanih belokranjskih ciganih.
Cankar je bil pri Keslerjevih doma
stalen gost in je pripeljal s seboj
številne umetnike.
Bil si mi drug v uporu in trpljenju,
iskala skupaj iste sva poti,
klonila nisva, pa čeprav v življenju
krivic bilo je polno in laži.
Njemu, Pelin v srcu

Obe vojni in Fran Albreht
Vera je želela študirati, vendar
so bila vrata univerze ženskam za
redni študij takrat še zaprta. Izredno se je vpisala na dunajsko
eksportno akademijo, kjer je zelo
uspešno opravila prvi letnik. Vpis
v drugi letnik ji je preprečila vojna,
saj se je takrat odločila, da se raje
zaposli doma.
Po enoletnem delu v žganjarni
Roberta Diehla je odšla k sestri
Mici, učiteljici na Jesenicah, kjer se
je posvečala humanitarnim dejavnostim. Leta 1919 je kot bolničarka
pomagala zdravnikom pri negi
ranjencev v bojih za severno mejo
v karavanškem železniškem predoru pri Podrožci. Na Jesenicah je
srečala tudi bodočega moža Frana
Albrehta, ko je bral Cankarjevo poezijo. Kmalu sta se poročila, njun
dom pa je, tako kot dom njenih
staršev, postal shajališče številnih
kulturnikov. Takrat je že sodelovala
v klubu mednarodnega združenja
pesnikov, esejistov in pisateljev
PEN ter objavljala lirsko poezijo v
listih Jugoslavenska žena (Zagreb,
1918–1919), Svoboda (1919–1920) in
Ženski svet (1923–1934).
Vera je zatiranje žensk občutila
na svoji koži, zato se je v obdobju
med obema svetovnima vojna
ma pridružila slovenskemu feminističnemu gibanju in Mednarodni
ligi za mir in svobodo.
Svinčeno pregrinjalo razgrnilo
se je prek jezera v soparni dan,
srebrno bičevje se je nagnilo,
v pričakovanju zla je svet ubran.
Pred nevihto, Pelin v srcu

Po okupaciji leta 1941 je postala
aktivistka Osvobodilne fronte in z
možem sodelovala pri radiu Kričač.
Med vojno je bila večkrat zaprta,
januarja 1944 so jo odpeljali v
koncentracijsko taborišče Ravensbrück, moža pa v Dachau. Oba sta
preživela taboriščne grozote in po
vojni živela v Ljubljani. Pri PEN-u
je delovala kot publicistka, mladinska pisateljica in prevajalka predvsem mladinske proze in poezije
iz nemščine, češčine, bolgarščine,
srbščine in hrvaščine. Z možem
Franom nista imela svojih otrok,
sta pa skrbela za rejenca, vojno
siroto iz Bosne. Vera je umrla 25.
maja 1971 v Ljubljani, stara 76 let.
Za svojim ciljem sem vso pot hodila,
za čast in slavo mi bilò ni mar.
V ljudeh sem se neštetokrat zmotila,
vživela sreč nešteto in prevar.
Moto, Pelin v srcu

Literarni opus
Vera Albreht je številne zbirke,
slikanice in revije posvetila predvsem otrokom – v času svojega
življenja jim je namenila 11 knjig.
Njena zahtevnejša zrela poezija

IZZIV - Društvo Novo mesto

je bila objavljena v samostojnih
zbirkah šele po njeni smrti. Morda
je temu botrovala njena samokritičnost ali skromnost, zagotovo pa
literarni opus Vere Albreht tvori
pomemben del slovenske literarne
zapuščine, za katero je bila večkrat
nagrajena. Njene otroške pesmi
so postavljene ob bok otroškim
pesmim njenega sodobnika Otona
Župančiča.
Z izjemo večine pesmi iz koncentracijskega taborišča je njena poezija ostala raztresena po številnih
revijah ali celo neobjavljena. Kljub
številnim preprekam ji je vendarle
uspelo pustiti pomemben pečat v
slovenski kulturi. Ta v ospredje prihaja šele v zadnjih letih in nas s svojim zgledom navdihuje za prizadevanje za boljši, pravičnejši svet in
opominja, da se je na krivice treba
odzvati z uporom, razumom in s
srcem.
Vera Albreht je bila v projektu
Pozabljena polovica Novega mesta
izbrana med 13 izjemnih žensk, ki
so pomembno soustvarjale umetniško, znanstveno in javno delovanje v Novem mestu. Kot prispevek v tem partnerskem projektu, v
katerem sodelujejo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo
mesto, Knjigarna in založba Goga,
Est=etika, društvo za vzpodbujanje
etike v prostoru, in Mestna občina
Novo mesto, je leta 2019 v založbi
Slavističnega društva Dolenjske in
Bele krajine izšla nova zbirka otroških pesmi Vere Albreht z naslovom
Kam bi šel, kam bi šel? Nekatere
izmed njih pred tem še nikoli niso
bile objavljene. Za izbor pesmi in
spremno besedo je poskrbela Jasna
Švajger, slikanico pa je s prisrčnimi
ilustracijami opremila novomeška
ilustratorka Tea Skupek.

Foto: Slavistično društvo
Dolenjske in Bele krajine
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