Glasilo Društva Novo mesto
Izhaja četrtletno – 15. februarja, 15. maja,
15. septembra in 15. decembra
Odgovorni urednik: Marjan Ivan Moškon
Letna naročnina 5 evrov,
člani dobivajo IZZIV brezplačno
Priprava za tisk: GRAFIKA TOMI
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Leto VIII., številka 1

Čeprav smo na našem zadnjem pogovornem večeru v Lokalpatriotu pod kavarno na Glavnem trgu
slišali marsikakšno grenko na račun urejenosti mesta, so se nekateri lastniki pogumno lotili strokovne
obnove svojih poslopij v starem mestnem jedru. Vzor sta lahko Kopačeva (na sliki) in Papeževa hiša. Več
v Pogovornem večeru na 7 strani (Foto: Igor Vidmar)

Imamo pač mesto, kot si ga zaslužimo
Zakaj IZZIV? – Odnos do urejene in kulturne podobe – Narodni dom je najbolj
očitna mestna sramota
V času, ko nas zasipajo
z informacijami z vseh
strani in ko so naši nabiralniki polni najrazličnejših oglasov, se človek povpraša o smiselnos ti
izdajanja še enega medija.
V Društvu Novo mesto se
zavedamo, da je obstoj
Izziva odvisen predvsem
od tega, v kolikšni meri
mu bo uspelo spodbuditi
zanimanje meščanov za
mestne vsebine oziroma
v kolikšni meri bodo obravnavane vsebine dejansko
pomenile izziv za premagovanje ustaljenih praks,
s katerimi v našem mestu ne moremo biti zadovoljni.
Videz mesta
ne skrbi nikogar
Naše mesto še vedno
nima ustanove, ki bi se
usmerjeno ukvarjala z
mestom ter skrbela za
njegovo urejeno in kulturno podobo. Ta pa se
od mesta, ki predstavlja

pokrajinsko razvojno središče z razvito industrijo
in ambicijo, da postane
univerzitetno mesto, pričakuje sama po sebi –
tako kot se pričakuje od
vsakega dobrega izdelka,
da bo tudi dobro izgledal. Brez vsakega tehtnega razloga je sedanja
občinska oblast ukinila
funkcijo mestnega arhitekta, kar se v mestu tudi
čedalje bolj vidno opaža.
Prostorska in okoljska
kultura sta še daleč od
ravni, ki bi se spodobila
za povprečno evropsko
mesto te velikosti.
Prvi Narodnim dom v
Sloveniji že več kot desetletje razpada v posmeh
zavednim Novomeščanom, ki so ga postavili
pred dobrimi 130 leti.
Mestna občina, kot lastnica, njegovi obnovi v 44
milijonov evrov težkem
letnem proračuni za letos in do leta 2013 ne
namerava nameniti niti

evra, kar že v izhodišču
onemogoča kandidiranje
za sicer tako opevana sredstva iz evropskih skladov. Če ni nerodno Mestni občini, bi mogoče
bilo lahko nerodno nam,
ki smo si izvolili oblast s
takšnim vrednostnim od-

nosom do najsvetlejših
poglavij narodove zgodovine.
Mesto situl
in vinskega posebneža
Tudi srečno dejstvo, da je
v času železne dobe pro(Nadaljevanje na 2. strani)

Dvesto članov našega
Društva si že dobrih petnajst let vneto prizadeva,
da bi bilo življenje v dolenjski metropoli kar
najbolj znosno, še več:
prijetno in novim zamislim ter ustvarjalnim predlogom bolj naklonjeno.
Toda, če tudi vseh dvesto povzdigne svoj glas,
mu tisti, ki ima platno
in škarje v rokah bolj
redko prisluhne. Zato bi
radi naše vrste vsaj podvojili, še raje potrojili.
Vabimo vse, ki jim to
mesto pomeni kaj več
kot samo bivanje, ki bi
hoteli prispevati svoj
delček mozaika k urejeni
in kulturni podobi mesta, pa čeprav samo s
člansko pripadnostjo
društvu.

Včlanite se lahko po telefonu na številko
07/30-21-450 ali na
elektronski naslov
društvo.novo.mesto
@gmail.com, lahko pa tudi z dopisnico na naslov
Društvo Novo mesto,
Gubčeva 11, 8000 Novo
mesto.
Letna članarina znaša 15
evrov, za upokojence in
študente 10 evrov.
Člani prejmejo IZZIV štirikrat na leto brezplačno, za nečlane je letna
naročnina 5 evrov, naročite se lahko na istem
naslovu.

Mitja Simič (levi) je lani od Toneta Škerlja prevzel vodenje Društva, letos pa
ga je po predlanskem dogovoru zamenjal tudi na mestu svetnika v Mestni
občini Novo mesto (Foto: Marjan Moškon)

Imamo pač
mesto...

Prva seja Upravnega
odbora šele ob letu
osorej

(Nadaljevanje s 1. strani)

stor Novega mesta poseljevalo ljudstvo, ki je
ustvarilo čudovito kulturo
in znamenite situle, samo
po sebi še ni dovolj za lastno hvalo. Hvaliti se bomo
lahko začeli šele, ko bomo
znali dediščino preteklosti
kakovostno vpeti v zahteve
sodobnosti in prihodnosti.
Novo mesto je vedno imelo
svoj kulturni in intelektualni naboj (kar je Društvo
Novo mesto skušalo poudariti tudi z izdajo knjižice
Novomeški ustvarjalci –
zgodovina za prihodnost).
To, da je ta naboj še vedno
živ, pričajo številne kakovostne prireditve in ustanove,
ki so opazne tudi v širšem
prostoru, kot so npr. Jazzinty, Fotopub, APT in druge.
Vendar pa se zdi, da uradna oblast že leta caplja daleč za tem potencialom in
ga niti ne razume najbolje.
Ali je res dovolj, da promocijo in razvoj našega mesta
temeljimo zgolj na davno
izumrlem ljuds tvu in
cvičku?

Sodelujte v prizadevanjih civilnih pobud!
V Društvu Novo mesto
smo prepričani, da ima to
mesto številne možnosti, ki
bi skozi aktivnejšo dejavnost
civilne iniciative prišle bolj
do izraza. Prepričani smo
tudi, da vse oblike sodelovanja javnosti pri odločanju
v mestu še zdaleč niso izkoriščene. Smisel obstoja takšnega društva pa je ravno
v povezovanju kvalitet v
kulturnem boju proti ignoranci in zanikrnosti. Pri tem
ni važno, če pobuda prihaja
z leve ali desne, od naših
ali vaših.
Meščani pač imamo mesto, kot si ga zaslužimo.
Mogoče pa si mesto zasluži
boljše meščane?
MITJA SIMIČ

Dvorana v Narodnem domu, nekdaj prvovrstno mestno družabno središče, že
desetletja sameva, društvene dejavnosti pa zaman iščejo primerne prostore
za svoje udejstvovanje (Foto: Igor Vidmar)

Narodnemu domu bolj sposobno Upravo
O dobri nameri in malomarni lastnici – Seje Uprave vsakih
nekaj let – Predstavniki Društva Novo mesto odstopili
Ko sva marca 2001 s tedanjim županom Mestne
občine Novo mesto g. Antonom Starcem podpisala
pismo o nameri, sva v njem
navedla: »… podpisnika tega
pisma o nameri uvodoma
ugotavljata in soglašata, da
predstavlja Narodni dom v
Novem mestu … enega glavnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov Novega
mesta, ki je skozi zgodovino slovel kot središče za
narodno gibanje na Dolenjskem …« in še nadalje:
»… zaradi izjemne spomeniške in zgodovinske vrednosti Narodnega doma se
podpisnici tega pisma o nameri (to je MO Novo mesto
in Društvo Novo mesto) dogovorita, da si bosta prizadevali za obnovo in oživitev
Narodnega doma in da bosta v ta namen ustanovili
Sklad za obnovo in oživitev
Narodnega doma«.
Pri podpisu tega pisma
sva oba izhajala iz dejstva,

da so zavedni Slovenci dne
8. decembra 1872 na seji
čitalniškega odbora ugotovili, da je potrebno oživiti
narodnostna prizadevanja,
ki so jih tedaj dušile
nemškutarske sile v Novem
mestu. Sledil je odkup zemljišč, zbiranje denarja in priprava načrta v marcu 1873
in začetek pripravljalnih del
na gradbišču v istem mesecu, nato pa so 7. junija 1873
položili temeljni kamen.
Kljub temu, da se je gradnja zavlekla do leta 1885
zaradi finančnih zadreg, je
bil to prvi narodni dom na
območju takratnih slovenskih dežel.

Župani naše namere
niso vzeli resno
Podpisnika pisma o nameri sva nato 2. oktobra 2002
podpisala notarsko listino –
akt o ustanovitvi Ustanove
za obnovo in oživitev Narodnega doma. Takrat sva
bila prepričana, da bo stav-

ba Narodnega doma obnovljena in ponovno predana
Novomeščanom v nekaj letih. Podpisani in člani upravnega odbora Društva Novo
mesto smo bili prepričani, da
bo Novo mesto, ki je finančno prav gotovo stokrat močnejše kot je bilo to mesto v
drugi polovici 19. stoletja,
zmoglo obnovo in oživitev
zgodovinske stavbe v najkrajšem času. Vsi skupaj smo
izpadli naivno.
Pričakovali smo namreč, da
bo Mestna občina Novo mesto kot lastnik stavbe ravnala
vsaj kot dober gospodar in
sledila tudi interesom Novomeščanov ter dejavno sodelovala z že omenjeno Ustanovo, saj je bil prav zato izbran
za predsednika upravnega
odbora tedanji župan, poleg
njega pa so bili predstavniki
občine še trije vodilni uslužbenci, oziroma funkcionarji.
Društvo Novo mesto smo v
tem upravnem odboru predstavljali trije člani.

Kljub temu, da je bil na
seji upravnega odbora ustanove 15. oktobra 2003 sprejet statut Ustanove in da se
je upravni odbor seznanil
z idejnim projektom obnove Narodnega doma, je prišlo do ponovnega sestanka
upravnega odbora šele čez
leto dni, 14. oktobra 2004,
na katerem smo sklenili poslati vabilo vsem gospodarskim družbam in posameznikom, naj prispevajo sredstva za obnovo narodnega
doma. Apel naj bi bil objavljen v vseh lokalnih pa tudi
osrednjih medijih, ki pokrivajo vso državo. Nadalje
smo pozvali župana, naj čim
prej skliče sestanek s predstavniki najmočnejših gospodarskih družb v Novem
mestu, hkrati pa naj poskrbi
za čim bolj izčrpno predstavitev obnove in potrebe
za tako obnovo.
Upravni odbor Ustanove
je pozval tudi oba ustanovitelja, naj izpeljeta postopek imenovanja novih članov upravnega odbora, ker
je ustanovnemu upravnemu
odboru že potekel mandat.
Pomemben je bil že sklep,
naj se naložba v Narodni
dom vključi v načrt razvojnih programov in v naslednjih letnih proračunih MO
Novo mesto predvidi ustrezen znesek, razen tega pa
še sklep, naj se odkupi sosednja hiša, kar je nujno
zaradi normalnega funkcioniranja stavbe.
Vodenje mestne občine je
medtem prevzel drug župan, ki ni kazal posebne volje za uresničenje že omenjenih sprejetih sklepov
Ustanove. Kljub temu smo
v Društvu Novo mesto »sitnarili« še naprej na vse mogoče načine in v vseh mogočih oblikah in tako pričakali že tretjega županaob
koncu leta 2006. Tudi nova
oblast ni kazala prav nobe(Nadaljevanje na 7. strani)

Narodnemu domu...

Sodelujte v IZZIVU

(Nadaljevanje z 2. strani)
nega razumevanja niti za
potrebe mesta niti za svojo
lastnino in je tako župan
šele 15. oktobra 2007 s sklepom določil predstavnike
občine v Upravni odbor
ustanove.

Druga seja pa
čez tri leta!
Ta upravni odbor pa se
je vnovič sestal šele 27. novembra 2007, to je po več
kot treh letih od zadnje prejšnje seje, pa še na tej seji
ni sprejel nobenih ukrepov
in sklepov za izpeljavo nalog, ki jih ima ustanova. Po
nadaljnjih »sitnarjenjih« s
strani našega društva je
prišlo do naslednje seje
upravnega odbora ustanove šele letos 20. januarja.
Kot osrednja tema te seje
naj bi bil »pregled dosedanjih aktivnos ti«. Po
mnenju predstavnikov našega društva bi bolj odgovarjalo resnici, če bi šlo za
pregled nedejavnosti vse od
leta 2004 naprej!

Odstop iz protesta
Ker smo bili nezadovoljni z načinom vodenja Ustanove in z odnosom Mestne
občine do te ustanove in
obnove Narodnega doma,
smo vsi trije predstavniki
Društva Novo mesto odstopili kot člani Upravnega
odbora. Ker je bil ta itak
sestavljen v nasprotju z določili statuta in ustanovne
listine, smo sprejeli sklep,
naj oba ustanovitelja do
konca februarja 2009 poskrbita za pravilno sestavo in
imenovanje novega upravnega odbora in v ta namen
predlagata predsedniku
Ustanove svoje nove predstavnike.
Menim, da kakršenkoli
komentar k naštetim dejstvom ni potreben, Novo
mesto kot mesto in Novomeščani kot krajani tega
mesta pa naj bi začeli razmišljati o možnosti, da bi
predlagali razlastitev Mestne občine Novo mesto kot
lastnika Narodnega doma v
skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo razlastitev v
primeru, da ima dosedanji
lastnik manj interesa in koristi od lastnine na tej nepremičnini, kot bi imelo
koristi samo mesto in njegovi prebivalci.
ANTON ŠKERLJ

Mitja Simič in Andrej Golob sta vodila februarski pogovorni večer Društva o
urejenosti mesta (Foto: Marijan Lapajne)

Pogovorni večeri Društva Novo mesto
Dve leti »Četrti četrtek«, zdaj »Pogovori o mestu«
Pogovorne večere in javne tribune je Društvo Novo
mesto občasno prirejalo že
vse od ustanovitve leta
1993, za redna mesečna srečanja »Četrti četrtek ob četrt čez sedmo« v Narodnem
domu pa se je društvo odločilo pred dvema letoma, ko
smo za uvod temeljito obdelali žalostno stanje Narodnega doma.
Vsebine pogovornih večerov so bile različne, vse pa
tako ali drugače povezane
z mestom. Pogovoru o Narodnem domu je sledil
večer z novim županom
Alojzijem Muhičem, pa debata o športnih objektih in
gradnji nove športne dvorane v Novem mestu, večer
z Vladimirjem Bracom Mušičem, predstavitev zapisov
o Novomeščanih v knjigah
pisatelja Toneta Jakšeta.
Na stanje Narodnega
doma je društvo v okviru
Četrtih četrtkov opozorilo z
najbolj odmevno in najbolj
obiskano prireditvijo društva »Zadnji krik sokola«,
kjer so se Novomeščanom
predstavili štirje slikarji, ki
ustvarjajo v nemogočih razmerah Narodnega doma,
prireditve pa se je udeležilo
kar 400 ljudi.
Med drugim smo se v
okviru Četrtih četrtkov pogovarjali tudi o možnostih
novomeškega turizma, se
seznanili z konservatorskim
programom za Narodni
dom, prisluhnili častnemu
meščanu dr. Mihi Japlju,
tudi članu Društva Novo

Društvo Novo mesto niti ne gradi,
niti ne ruši, saj za kaj takega nima
ne denarja ne moči, lahko pa opozarja, če drugi tega ne počno po
zdravi pameti.

mesto, ter predstavili knjižico društva »Novomeški
ustvarjalci - Zgodovina za
prihodnost«.
Po dveh letih je Društvo
Novo mesto svoje pogovorne večere iz Narodnega
doma preselilo na Glavni trg
v mladinski klub LokalPatriot in jih prestavilo na za-

dnjo sredo v mesecu ter preimenovalo v Pogovore o
mestu. Prva dva Pogovora
o mestu sta bila posvečena
predstavitvi nekaterih zadnjih spodbudnih obnov
poslopij v starem mestnem
jedru in urejenosti oziroma
neurejenosti mesta.
IGOR VIDMAR

IZZIV bo lahko kritično obravnaval pereče
zadeve tudi z vašo pomočjo, če boste v njem
sodelovali s svojimi pogledi, mnenji, predlogi
in opozorili. Na željo
vas bomo podpisali s
kratico ali z izmišljenim
imenom, vendar morate uredništvu sporočiti
pravo ime, naslov in po
možnosti tudi telefon. V
uredništvu jamčimo, da
bo vaša istovetnost za
vse druge ostala tajna.
Prispevke pošljite na naslov: za IZZIV, Cankarjeva 37, Novo mesto
ali po elektronski pošti
izziv.nm@gmail.com
Zelo dobrodošle so
tudi fotografije s podatki, kje in kdaj so bile
posnete.

Utrip starega jedra
Zadnjo sredo v marcu bo
na Pogovor o mestu beseda
tekla o poletnem kulturnem
utripanju starega mestnega
jedra in Glavnega trga.

Ob letu dvakrat višji primanjkljaj?
Nekaj razlogov, zaradi katerih nisem podprl proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 2009
Mestna občina je štartala
v letu 2009 z več kot 9 milijoni evrov neplačanih dospelih računov. Da te pogodbene obveznosti iz prejšnjega obdobja niso bile
poravnave, je osnovni vzrok
v prenapihnjenih proračunih v minulih letih, ki so
dovoljevali, da je občina
prevzemala obveznosti v
okviru odobrenih postavk v
proračunu, ko je bilo treba
obveznosti plačati, pa se je
ugotovilo, da denarja ni.
Enako prenapihnjen je
tudi proračun za leto 2009,
saj kljub splošno znani recesiji (ki prav gotovo ne bo
obšla Občine Novo mesto)
predvideva za več kot 30
odstotkov večje proračunske
prejemke, kot so bili uresničeni v minulem letu,
hkrati pa za več kot 60 odstotkov večje izdatke.
To pomeni, da je že v predlogu proračuna sprejeto
dejstvo, da vse obveznosti
ne bodo mogle biti poravnane, celo v primeru, če bi
bili ostvarjeni vsi načrtovani prejemki, kar pa je ob
sedanji gospodarski situaciji
praktično izključeno. Bojim
se, da bo ob koncu leta
2009 primanjkljaj v blagajni Mestne občine Novo
mesto še dvakrat višji kot
je bil ob začetku leta.

Razen tega pa predlog
proračuna ni nikjer predvidel nobene postavke za
urejanje in obnovo Narodnega doma niti za urejanje
in obnovo ožjega mestnega
jedra.
Še več, v razvojnih načrtih, ki so sestavni del vsakega proračuna, predlagatelj
proračuna ne predvideva
nobene od teh postavk, kar
pomeni, da v prihodnjih le-

tih Občina Novo mesto
nima predvidene niti obnove Narodnega doma niti
kakršnegakoli posega v
urejanje mestnega jedra.
Kot predstavnik Društva
Novo mesto v svetu Mestne
občine takega proračuna
nisem mogel potrditi, saj bi
to pomenilo, da ravnam v
nasprotju z osnovnimi načeli našega delovanja.
ANTON ŠKERLJ

Mušič je razstavljal v KC J. Trdine
V Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine je
bila ves februar na ogled
zanimiva, predvsem pa zelo
poučna razstava TRANSFIGURACIJE novomeškega
rojaka prof. mag. Vladimirja Braca Mušiča, arhitekta, urbanista, univerzitetnega predavatelja in publicista. Predstavljal je risbe in
slike, arhitektske popotne
skice in nekaj lesenih reliefov, na njej je bilo moč videti skoraj vse, kar je profesor Mušič ustvaril v minulih 50 letih.
Vladimir Braco Mušič je
z Novim mesto tesno povezan, saj izhaja iz znane
družine Mušičev, v dolenjski prestolnici je preživel

več let, sodeloval je pri prostorskem urejanju mesta in
je zdaj dejaven član Društvo Novo mesto.
Na otvoritvi sta strokovno razlago in oceno njegove razstave podala profesor
na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje
Branko Suhy ter dolgoletni
prijatelj Janez Pirnat. Prišli
so tudi župan Alojzij Muhič
ter številni člani Društva
Novo mesto in Dolenjske
akademske pobude, civilnih
združenj, katerih član ali
celo pobudnik je tudi »honorarni Novomeščan«, kot
se je poimenoval Mušič sam
v svoji zadnji knjigi Otroštvo v znamenju vojne.
NINA ŠTAMPOHAR
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Vodstvo Društva Novo mesto
Predsednik
Tajnica
Blagajnik
Člani Upravnega odbora

Nadzorni odbor

Mitja Simič
Joža Miklič
Matjaž Verbič
dr. Boris Bukovec
Andrej Golob
Ivan Hrovatič
Borut Križ
Marijan Lapajne
Tomaž Levičar
Marjan Moškon
Tone Škerlj
Igor Vidmar
Staša Vovk
Marjan Kuhar
Vinko Manček
Eva Simič

Zbor članov je vodilo delovno predsedstvo Tone Jakše, Staša Vovk in Nežka
But (Foto: Marjan Moškon)

Društvo vztraja pri zastavljenih nalogah
Zbor članov Društva Novo mesto dopolnil Pravila – Vložek
v današnji snopič našega glasila lahko zložite kot priročni
zvežčič s Pravili – IZZIV postaja javno glasilo
Upravni odbor Društva
Novo mesto že dalj časa
ugotavlja, da meščanke in
meščani niso dovolj seznanjeni z njegovimi prizadevanji za nenehno izboljševanje življenjskih in delovnih razmer v Novem mestu. Ocenjujemo tudi, da bi
s sodelovanjem večjega dela
prebivalstva mesta društvo
lahko ustvarjalo bolj učinkovit pritisk na tiste organe,
ki so odgovorni in plačani
za uresničevanje ustreznejšega razvoja mesta. Predvsem iz teh razlogov smo
predlagali nedavnemu zboru članov, naj naše do zdaj
notranje glasilo Izziv postane javni medij. Zato in za-

Pisma bralcev

www.drustvo-novo-mesto.si

kulturo, ki naj ima svoje
uredništvo in svojo upravo.
Programsko zasnovo mu
potrjuje upravni odbor, Moškon pa je še poudaril, da
bo Izziv politično neodvisno in nestrankarsko glasilo, ki se bo vzdrževalo tudi
z oglasi in s pomočjo sklada RS za medije. Spremembo pravil bo društvo predložilo v registracijo Upravni enoti Novo mesto.
Slavka Štemberger je zboru članov podala poročilo
o finančnem poslovanju
društva v letu 2008. Podobno kot v preteklem letu je
društvo tudi letos ravnalo
s sredstvi gospodarno in v
skladu s predpisi. Ustvarilo
je manjši presežek, ki ga bo
uporabilo pri izvajanju nalog v letu 2009. Nadzorni
odbor društva, ki je finančno poslovanje pregledal,
nanj ni imel pripomb ali
dopolnil.
V razpravi o poročilih so
prisotni podajali ocene dela
društva in menili, da je treba vztrajati na že večkrat
izraženih mnenjih o razvoju
starega mestnega jedra.
JOŽA MIKLIČ
Naslovnik:

Z veseljem bomo objavili vaše pismo z mnenjem ali predlogi za izboljšanje razmer v mestu in
okolici.
Ker je IZZIV nestrankarsko glasilo, pisem, ki
bi pomenila politično propagando,
ne bomo objavljali, pa
tudi anonimnih pisem ne.
Pogoj za objavo je podpis
pisca s polnim imenom in
naslovom.
Pismo pošljite na naslov: za IZZIV, Cankarjeva 37, Novo mesto ali
po elektr ons ki poš ti
izziv.nm@gmail.com

radi novosti v Zakonu o
društvih je Društvo moralo
dopolniti svoja pravila.
Na zboru članov v začetku februarja je predsednik Društva Mitja Simič
podal kratko, vendar zanimivo poročilo o delu Upravnega odbora, in poudaril,
da odbor dosledno uresničuje sklepe predhodnega zbora članov. Dolgoletni
predsednik društva in svetnik v svetu Mestne občine
Tone Škerlj je nato poročal
o zagatah Društva, ki nastajajo zaradi nezadostnega
odzivanja občinskih teles
na predloge in zahteve društva. Ugotavljal je, da zaradi pr oračuns kega primanjkljaja tudi v letu 2009
ni računati na uresničevanje
nalog Ustanove Narodni
dom, kar je pri Društva
povzročilo protest in odstop
vseh treh članov Društva v
upravnem odboru Ustanove. Zbor članov je ocenil
ravnanje Upravnega odbora za primerno in sklenil,
da je kljub težavam treba
vztrajati s prizadevanji za
obnovo in oživitev Narodnega doma.
Po razpravi in sklepu v
Upravnem odboru je zboru
predstavil predlog dopolnitev Pravil društva Marjan
Moškon. V skladu z Zakonom o medijih naj Društvo
izpelje vpis Izziva v razvid
medijev pri Ministrstvu za

Ena od posebnih novomeških »urejenosti« so tudi
smetnjaki sredi glavne mestne prometnice (Foto:
Mitja Simič)

Za 5 evrov izzivov!

Od danes naprej se lahko na IZZIV,
glasilo Društva Novo mesto, naročite tudi,
če niste včlanjeni v društvo. Na izzive,
ki vznemirjajo Novomeščane, se bomo v
našem glasilu odzivali, jih poskušali
usmerjati tako, da bodo ustvarjali tvorne pogoje za izboljšanje razmer v mestu
in okolici. Če nič drugega vas bo IZZIV
seznanjal z vsem, kar se v mestu ne bi
smelo dogajati.
Letna naročnina za štiri snopiče znaša
5 evrov.
Na IZZIV se lahko naročite po telefonu na številko 07/30-21-450, na elektronski naslov izziv.nm@gmail.com, lahko pa
tudi z dopisnico na naslov Društvo Novo
mesto, Gubčeva 11, Novo mesto. In IZZIV boste redno dobivali na svoj domači naslov.

