Glasilo Društva Novo mesto
Izhaja četrtletno – 15. februarja, 15. maja,
15. septembra in 15. decembra
Odgovorni urednik: Marjan Ivan Moškon
Lektorica: Nina Štampohar
Letna naročnina 5 evrov,
člani dobivajo IZZIV brezplačno
Priprava za tisk: GRAFIKA TOMI
Tisk: TISKARSTVO OPARA

Člani in prijatelji
Društva Novo mesto
ste prisrčno vabljeni
na tradicionalno
PREDNOVOLETNO

Novo mesto, 15. decembra 2010

Leto IX., številka 4

v ponedeljek,
20. decembra 2010,
ob 19. uri v Hotelu
KRKA. Prispevek za
večerjo s pijačo in prijetno glasbo znaša kot
lani samo 25 evrov.
Svojo udeležbo prijavite čim prej Evi Simič na tel. 07/3021450, a najkasneje do
sobote, 18. decembra.

KAKO NAPREJ?
Čeprav smo bili člani društva nad izidi letošnjih volitev bolj presenečeni kot
razočarani, smo po kratkem
razmisleku morali priznati,
da smo zanje največ krivi
sami. Tem povolilnim mislim posvečamo današnji
snopič IZZIVA.

Padli smo
na volilnem
marketingu
»Kaj boste pa zdaj, ko nimate več občinskega svetnika?« so me in me še sprašujejo nekateri znanci.
Ko smo ustanavljali društvo, ga nismo zaradi svetniškega mesta. Kot civilno
gibanje smo se združili ljudje različnih pogledov in
Nadalj. na nasl. strani

SREČANJE

Trte počivajo, v hramčkih pa zori žlahtna kapljica. Naj bi pred zborom članov
tudi v naših glavah dozorele bistre misli za nadaljnje korake društva Novo
mesto (Foto: Marijan Lapajne)

Upamo, da se boste
tega srečanja tudi letos udeležili v čim
večjem številu. Čim
več nas bo, lepše in
prijetneje nam bo.

Smo civilna pobuda z izkušnjami

Ostajamo pri vseh svojih pobudah, pozivih in posredovanjih namenjenih
pristojnim telesom in javnosti v korist našega mesta

Telohi (foto: M. Lapajne)

Sreča je res opoteča,
Rado jo zanese vstran.
Enkrat nas vidi, večkrat spregleda.
Če je tako, pomislimo, da bo jutri nov dan.
Nasmeh na obraz in upanje, da pride boljši čas,
Oboje pomaga, da svetlobo se vidi skozi temo!
Naj bo naslednje leto dolga in prijazna pomlad.
Ob poletnih dneh ne prevroče, ampak prijetno toplo.
V jeseni pobirajmo zrel, zdrav in dober plod.
Ob zimskih večerih pripravimo večkrat
prijazen družinski shod.

Led se hitro zgodi, zato naj se še hitreje stopi.
En cvet naj se kmalu zbudi in lepo zacveti.
To in še marsikaj lepega in dobrega
Ob misli, da ni mogoče dobiti in imeti vsega,
kar si kdo želi,
vam želi upravni odbor!

Od ustanovitve Društva
Novo mesto je minilo sedemnajst let. To je doba, ko se
že opazijo določene družbene spremembe, ko se razmišljanja, navade in vrednote ljudi toliko spremenijo, da
lahko rečemo, da živimo v
drugačnem času, kot smo
pred desetletjem ali dvema.
Tudi mesto se je spremenilo in o kakšnem mrtvilu
res ne moremo več govoriti.
Veliko vlogo pri oživljanju
mesta so odigrali nevladne
organizacije (DNŠ, Goga, LokalPatriot in različna društva)
ter tudi posamezni zasebni
naložbeniki. Društvo Novo
mesto je imelo do zadnjih
volitev šestnajst let svojega
predstavnika v Občinskem
svetu. Če zdaj ostajamo brez
njega, pa glede na dosedanji
učinek uradne oblasti to verjetno ne bo imelo velikega
vpliva na kulturni razvoj
mesta in učinkovitost delovanja društva.
Društvo je politično neopredeljeno in strankarsko
neodvisno (1. člen Pravil
DNM). To je dokazovalo v
delovanju naših članov, izvoljenih v občinski svet, v
svojih publikacijah pa tudi
pri vseh svojih pobudah, pozivih in posredovanjih, naslovljenih na pristojne or-

gane in javnost. Zdaj ostaja
društvu predvsem zadnje.
Smo torej povsem civilna
pobuda, ki pa je dobro organizirana in ima dovolj
izkušenj. Pričakujemo, da
bomo sodelovali tudi z drugimi, ki niso naši člani, pa
bodo začutili potrebo po takšnem delovanju. Med cilji
in nalogami društva (6. člen
Pravil DNM) je še vedno
kar nekaj perečih zadev, kot
so: urejena in kulturna podoba mesta (urbana oprema, ureditve), prizadevanje
za zdravo okolje (energetska
varčnost, zmanjševanje iz-

pustov škodljivih snovi v
okolje itd.), spremljanje dela
občinskih organov in podajanje pobud za urejanje
zadev, ki se nanašajo na
kakovostno življenje občanov (posegi v prostor, okolje
in naravo).
Društvo Novo mesto bo
še naprej na prostovoljni
osnovi združevalo vse, ki
čutijo globoko pripadnost
Novemu mestu in si prizadevajo za izboljšanje njegove celotne kulturne podobe in kakovosti življenja v
njem (1. člen Pravil DNM).
MITJA SIMIČ

Po prvi ujmi smo se snega že kar navadili, letos so
nas v mestu bolj presenetili spodobno splužene glavne ceste in še kar znosno očiščeni pločniki (Foto:
Marjan Moškon)

Padli smo ...
Nadaljevanje s 1. str.
izkušenj zaradi organiziranega vplivanja na vprašanja,
ki so bila takrat in pozneje,
tudi še danes, v središču
naših prizadevanj. Vendar
Društvo Novo mesto ni bilo
ustanovljeno zaradi želje po
oblasti, to možnost smo pač
koristili kot orodje, kot
vzvod za lažjo podkrepitev
naših mnenj in pogledov.
Svet se brez tega ne bo
podrl, res pa bo brez te
možnosti naš glas teže prišel do ušes oblastnikov in
javnosti.
Dejavnost društva je zadnja leta postala neprepoznavna in premalo odmevna,
glas društvenega svetnika se
je izgubljal v ozračju strankarskega napenjanja mišic in
obračunavanju z županom in
njegovimi. Tudi javni pozivi
in izzivi pogovornih večerov
so praviloma ostajali brez
pričakovanih odzivov občinske oblasti.
Pa to sploh ne pomeni,
da so naša gledanja in predlogi neustrezni. Še kako so
vsa vprašanja, ki jih je društvo odpiralo pred javnostjo,
še vedno aktualna. Marsikje
smo uspeli, pa je šlo v pozabo in so si sadove pripisali drugi, ostajajo pa številne neuresničene pobude,
recimo oživljanje starega
mestnega jedra, med katerimi je Narodni dom gotovo največja travma dolgoletnih društvenih prizadevanj.
Sicer pa smo padli predvsem na izpitu iz marketinga. Če kdo meni, da je
za volilni uspeh dovolj

izdaja volilno naravnanega
IZZIVA ali (prepozna) novinarska konferenca, ta seveda o teh stvareh ne ve
dosti, pa še podcenjuje volivce in še zlasti članstvo.
Prezrli smo nekatera osnovna spoznanja volilnega
marketinga v prepričanju,
da je moralni kapital minulih prizadevanj nakopičen
v zavesti Novomeščanov.
Pač ni, to je sila pokvarljiva roba. Težko ga zbereš pa
hitro izgubiš.
Zadnja sestankovanja
upravnega odbora Društva
Novo mesto so minila v
premlevanju dveh tem:
kako delovati brez občinskega svetnika in katerim programskim vsebinam dati
prednost v prihodnjem letu.
Vsekakor gre vsa pozornost prvemu vprašanju. Za
argumentiran predlog se
poslušalce vedno najde.
MATJAŽ VERBIČ

Po starem ne gre več, čas je za revolucijo
Društvo Novo mesto z zdajšnjim načinom dela nima prihodnosti, zato je čas za
revolucionarne premike v glavah vodstva in nove ljudi z drugačnimi pogledi na čelu.
Ko smo pred sedemnajstimi leti ustanavljali Društvo Novo mesto, so o najpomembnejših stvareh v
mestu, celo o njegovem razvoju, odločali delegati občinske skupščine, od katerih jih je večina prihajala s
podeželja. O Novem mestu
so odločali delegati iz Škocjana, Šentjerneja, Hinj,
Mirne Peči, Dolža, Podturna, Zbur … Morda je bil to

www.drustvo-novo-mesto.si

tedaj le eden od vzrokov, a
dejstvo je bilo, da je podeželje cvetelo, mesto, še posebej staro mestno jedro, pa
kazalo čedalje bolj zapuščeno podobo, komunalna podstat je ponekod že zaostaja
za vaško, marsikatera odločitev skupščine je bila bolj
v škodo kot v korist mesta.
Kritičnega glasu različnih
lokalnih in pokrajinskih
občil skoraj ni bilo zaznati.
Ko se je novo društvo
tako ali drugače opredelilo
do pomembnih mestnih za-

IZIDI VOLITEV V OBČINSKI SVET MO NOVO MESTO

Kako so se uvrstile nestrankarske liste
Na letošnjih lokalnih volitvah kandidatov za Občinski svet Mestne občine Novo mesto je nastopilo osem
nestrankarskih list, prav
toliko kot pred štirimi leti.
Vendar od takratnih samo
tri in še te so izgubile povprečno skoraj polovico glasov iz leta 2006. Zveza za

Dolenjsko ter Radi imamo
Novo mesto in podeželje sta
vseeno dobili sedeže v svetu, Društvo Novo mesto pa
je zbralo 60 glasov premalo. Pet list iz leta 2006 letos
sploh ni nastopilo, sta se pa
zato v svet MO prebili dve
novi nestrankarski skupini.
Člani upravnega odbora

Društva Novo mesto v tem
snopiču IZZIVA samokritično obravnavajo vzroke za
neuspeh na letošnjih volitvah in hkrati ugotavljajo,
da se svet zato ne bo podrl. Pač pa razmišljajo o
novih oblikah dela, ki naj
društvu vrnejo nekdanje
zaupanje meščanov.

ime nestrankarske liste na volitvah 2010
glasov
ZZD – Zveza za Dolenjsko
1.447
Gremo gor! Lista Gregorja Macedonija
1.083
Športna lista
520
Radi imamo Novo mesto in podeželje
500
Slovenska pot
360
Društvo Julija Novo mesto
338
Društvo Novo mesto
317
Lista RCI za reševanje romske problematike
257
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*
4
2
1
1
0
0
0
0

**
2145
852
700
-

* mest v svetu, ** glasov leta

dev, je bilo njegov glas slišati, društvo je imelo ugled,
ki ga je unovčilo tudi na
lokalnih volitvah, v vseh teh
letih pa je prispevalo marsikaj dobrega v korist mesta in meščanov.
Od letošnje volilne jeseni
Društvo Novo mesto prvič
nima svetnika v občinskem
svetu. Vzrokov, zakaj se je
to zgodilo, je več, med drugim tudi ta, da se je precej
članov društva za glasove
volivcev potegovalo na listah tekmecev, med njimi
celo član upravnega odbora. Vendar to niti ni pomembno. Temeljni vzrok za volilni neuspeh je neprepoznavnost ali celo nepomembnost društva med meščani. Kako se je to lahko društvu zgodilo?
V zadnjih štirih letih Društvo Novo mesto nikakor ni
bilo nedejavno, nasprotno,
upam si trditi, da je bilo to
najbolj dejavno obdobje
društva. Če rednim mesečnim pogovornim večerom o
za mesto pomembnih temah, ki smo jih dve leti pripravljali v Narodnem domu,
dve leti pa v LokalPatriotu,
dodamo organizacijo izjemno odmevnega dogodka
Zadnji krik sokola, sodelovanje pri Galeriji na prostem, predstavo ob spominskem dnevu občine, s katero smo opozarjali na kritično stanje Narodnega doma,
simpozij in izdajo zbornika

Novo mesto – Možnosti in
priložnosti, izdajo knjižice
Novomeški ustvarjalci –
Zgodovina za prihodnost,
pripravili smo ustvarjalno
delavnico Mestni prostor,
zadnji dve leti redno izdajali
časopis Izziv, naši člani pa
so kot kolumnisti objavljali
kritične prispevke v časopisu Park ter ukrepali pri vseh
neupravičenih poskusih zlorabe mestnega prostora,
nam nedejavnosti ne gre
očitati.
Mineva že peto leto, odkar občini in s tem mestu
načeluje podeželski lobi, ki
pa pri upravljanju mesta
nima kritikov le iz vrst članov Društva Novo mesto.
Ob vsaki takšni ali drugačni odločitvi občinske oblasti se nanjo vsuje plaz kritik opozicije pa določenih
posameznikov in takšnih ali
drugačnih interesnih in
političnih skupin. Vendar tu
največkrat ne gre za gentlemanski poziv k razumu,
kakršnega se tradicionalno
poslužuje društvo, ampak
dobesedno za jezno kričanje
in prave pogrome. Slog politične govorice se je spremenil tako zelo, seveda na
slabše, da v vsem tem hrupu glasu Društva Novo mesto ni bilo več slišati.
Geslo, ki ga je še pred
vsega dvema letoma na naslovnici prenovljenega in
prebujenega Izziva zapisal
njegov urednik Marjan Ivan

Foto: Marijan Lapajne

Moškon »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«,
danes ni več uporaben.
Način delovanja društva,
kakršnega smo bili vajeni
do sedaj, ni več smiseln,
vsaj za tiste, ki od društva
pričakujejo kaj več od klepeta ob kozarcu vina, čipsu in arašidih, ne.
Na izbiro imamo več
možnosti. Prva je, da ugotovimo, da je društvo opravilo svojo vlogo, da se je
izpelo, in ga razpustimo.
Lahko ga tudi priključimo
na naprave in mu vegetativno stanje podaljšujemo v
neskončnost. Lahko pa mu
z novim geslom, drugačnim
pogledom na delovanje in
drugačno usmeritvijo spet
poženemo kri po žilah.
Obnova in oživitev Narodnega doma so že sedem-

najst let mokre sanje društva. Morda imamo zaradi
prireditve Zadnji krik sokola
in prizadevanj, da v Narodnem domu delujoči umetniki ostanejo v njem, vsaj
nekaj zaslug za to, kar se
danes dobrega dogaja v
Narodnem domu (glej spletno stran sokolskidom.org),
a pri tem oživljanju nismo
prav nič sodelovali. Verjetno bi si trenutna dejavnost
ljudi, ki delujejo v Narodnem domu, zaslužila domovinsko pravico tudi v obnovljenem domu, a to, kar se
zadnji čas dogaja na simbolni ravni najpomembnejšemu novomeškemu spomeniku, ni obnova.
Dejansko obnovo Narodnega doma so pred volitvami obljubljali skoraj vsi, ki
so sodelovali v boju za
sedeže v občinskem svetu
ali so želeli postati župan
oziroma županja. Volitve so
mimo in bojazni, da bi se
izvoljeni zares lotili Narodnega doma, ni več. Morda
je to še sreča, saj bi ne bilo
dobro, da bi uresničili zamisli, ki so jim rojile po glavah v prejšnjem mandatu.
Na eni od zadnjih sej upravnega odbora so nekateri
mlajši člani predlagali, da se
Društvo Novo mesto zgane
in poskusi kaj tudi samo
narediti, da na primer zaposli človeka, ki bi se lotil
projekta ali več projektov.
Nekoč se je prvega projekta
lotilo tudi Društvo novomeških študentov, ki ima danes kaj pokazati, zakaj se
ne bi udejanjanja svojih ciljev na tak način lotilo tudi
Društvo Novo mesto. Morda je prav obnova in oživitev
Narodnega doma pravi
projekt za Društvo Novo
mesto. To bi bil pravi izziv
za novega predsednika društva in upravni odbor, ki ju
bomo izvolili na skupščini
oziroma zboru članov prihodnje leto. So sicer še druge
poti, a …
IGOR VIDMAR

RAZMISLITI O SPREMEMBI PROGRAMA

Upravnemu odboru Društva Novo mesto
Predsednik društva nas je po lokalnih
volitvah pozval, naj temeljito razmislimo, kako naprej. Predvidevam, da je imel
v mislih izide volitev, na katerih društvo ni dobilo svojega svetnika v občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Glede na to podajam svoje mnenje in
nekaj predlogov.
Glede možnosti vplivanja
na poslovne odločitve občinske oblasti, kar je naš predsednik tudi objavljal v svojih
člankih, mi je samo potrdilo lastne izkušnje, da občinski svet odloča le o formalno pravnih stvareh, ki mu
jih predložita župan in
občinska uprava. Na podlagi tega dejstva ocenjujem,
da za delovanje Društva
Novo mesto ni usodno, če
v tem organu nima svojega
svetnika.
Zaradi uresničevanja programa društva, njegove
obveščenosti o pogledih
svetnikov kot tudi zaradi
projektov, ki bodo v društvu slej ko prej zaživeli,
pa predlagam, naj Društvo
Novo mesto sodeluje s katerim od svetnikov.
Predlagam, naj Upravni
odbor Društva Novo mesto
razmisli o spremembi programa dela društva:
• velike teme, kot so kakovostnejše odločanje v občini, strategija razvoja mesta,
vsebina Narodnega doma,
spremembe prometne ureditve v mestnem jedru, gradbeni posegi v mestno jedro
in podobno, naj društvo prepusti poklicnim strokovnim
organizacijam, društvo pa
naj se s svojim mnenjem
vključuje v javno obravnavo in oblikovanje zamisli
na željo poklicnih ustanov,
• sproščeno energijo članov UO naj društvo usmeri v neposredne mestne

projekte in v njih poskrbi
za neposredne učinke (določi nosilce, spremlja napredovanje projekta, nadzira
skladnost z dogovori, zagotovi potrebna sredstva, če
je to potrebno).
Filolog prof. dr. Kajetan
Gantar v Delu ugotavlja: »Iz
besede vse izhaja, vsaka
državna tvorba, vsaka narodnostna skupnost, vsako
industrijsko podjetje, vsak
podvig se začne iz besede.«
Skladno temu naj se v besedah dorečejo strategije, s
katerimi bo Društvo sililo/
spodbujalo oblasti in kapital pri uresničevanje mestnih projektov. Ocenjujem,
da so te strategije pomembne za izvajanje pritiska najmanj v naslednjih nalogah:
• gradnja univerzitetnega
kampusa: javnost in gospodarstvo sta temu projektu
naklonjena, treba ga je uresničiti zaradi vpisa študentov na novomeške fakultete, kar je izpostavilo Društvo akademska pobuda na
svojem občnem zboru, projekt pa je tudi v programu
našega društva. UO DNM
nima izbire, njegov ustvarjalen pritisk na ustanovitelje
Univerzitetnega raziskovalnega središča ali na Visokošolsko središče je neodložljiv pa tudi nenadomestljiv,
zato društvo Novo mesto
nosi dokajšen del odgovornosti za ta projekt;
• nastajanje mestne oblasti je tesno povezano ali

celo pogojeno z oblikovanjem številnih podrejenih
zamisli, med katerimi so za
meščane zanimivi zlasti tisti iz Zgodovine za prihodnost. Na občnih zborih društva so bile nakazane prednosti kot na primer: (1) napisi na pomembnih zgradbah, (2) Rastoča knjiga, (3)
velike kulturne in športne
prireditve, (4) obnova Narodnega doma, (5) Mestni
muzej, (6) vsebina gradu
Grm, (7) vključevanje predstavitve mesta v državne
predstavitvene akcije, (8)
trženje arheološke dediščine mesta in še mnogo drugih. Potreben pritisk na
oblast in kapital bosta narekovala povezovanje programa Društva Novo mesto
s programi mestnih krajevnih skupnosti (četrti še niso
ustanovljene), kar bo nujno vodilo v nastajanje mestne oblasti, ki bo kot del
lokalne samouprave tudi
gmotno upravičen sogovornik županu in občinski
upravi,
• posodabljanje mesta je
nedvoumno pomembna naloga tudi društva Novo mesto. Zato je potreben pritisk
na str oke, ki mes to
oblikujejo, da so pri teh zamislih sodobne, inovativne
in prilagodljive razmeram
današnjih meščanov. V to
področje spadajo projekti: (1)
odnos mesta do otrok (zamisel T. Levičarja), (2) starosti prijazno mesto (dr.
Voljč, Velenje), (3) zeleno
mesto (mednarodni poziv),
(4) zdravo mesto, (5) varnost
v mestu itd. Ni dvoma, da
bi bilo Novo mesto privlačnejše tako za ljudi kot za
investitorje, če bi našteti in
podobni projekti v njem
živeli oziroma delovali.
Za uresničevanje pritiska
na oblast in kapital (prek
Nadalj. na nasl. strani

Upravnemu odboru ...

Društvena kronika 2010

Nadalj. s prejšnje strani
medijev, s sodelovanjem z
dr ugimi dr uštvi, preko
Razvojnega centra, pogovorni večeri, Izziv …) pa moramo:
• bistveno povečati in
strukturno dopolniti članstvo. Raziskovalec prof. dr.
Kramberger nas opozarja na
zagate mladih, in sicer tako
tistih, ki se (zaposlovanje),
kot tudi tistih, ki se ne (nasilje) šolajo. Pritisk na delodajalce, Razvojni center,
JAPTI … je nujen, Društvo
Novo mesto bi ga moralo
spodbujati in pospeševati v
dosti večji meri, to pa bi
lahko uresničevali le z
množičnim članstvom;
• spodbujati raziskave o
potrebah mesta in meščanov: prof. dr. Adam je na
enem od Akademskih večerov nedvoumno opozoril, da
razvoj na Dolenjskem in v
Beli krajini med drugim
ovira tudi nerazvita raziskovalna podstat. Na občnem
zboru Dolenjske akademske
pobude so se s tem strinjali. S sodelovanjem Društva
Novo mesto z akademskim
okoljem Novega mesta
(državne fakultete, fakultete URS in fakultete Visokošolskega središča) je prek
diplomskih, magistrskih in
doktorskih nalog že možno
doseči stvarnejši vpogled v
dejansko stanje razmer v
mestu. Nakazujejo pa se
tudi možnosti zaposlitve
čakajočih na delo ob zagotovitvi mentorstva, ki denarno ne bremenijo delodajalca, kar že s pridom uporablja Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
mesto.
Ocenjujem, da je pred
nami dovolj vsebinsko bogatih nalog, ki so tako strokovno kot politično zanimive. Za njihovo uresničevanje se mora prizadevati
čim več meščanov, nepogrešljiv pa je tudi vsak član
društva in njegovega UO.
JOŽA MIKLIČ

Sodelujte v IZZIVU

.

14. januarja– Srečanje ljubljanskih članov Društva
Novo mesto v Ljubljani v
lokalu Šestica ob 17. uri.
21. januarja – Seja upravnega odbora ob 19. uri v
sejni sobi Gozdnega gospodarstva Novo mesto. Priprave na pogovorni večer in
letni zbor članov. – Poročilo predsednika o srečanju
z ljubljanskimi člani.
27. januarja – Pogovorni
večer v LokalPatriotu na
temo Kaj je Novo mesto
pridobilo z novim občinskim prostorskim načrtom?
(gostje: pristojni z Mestne
občine in podjetja Acer).
15. februarja – Izšel je
prvi snopič IX. letnika društvenega glasila IZZIV.
17. februarja – REDNI
LETNI ZBOR ČLANOV
Društva Novo mesto ob 18.
uri v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine.
– Sklep zbora: društvo naj
nastopi na lokalnih volitvah
s svojo listo kandidatov za
Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
24. februarja – Pogovorni večer v LokalPatriotu o
prostovoljni akciji Ekologov
brez meja Očistimo Slovenijo (gosta: Davor Bilič in
Matjaž Grum).
25. februarja – Društvo
Novo mesto je izdalo priporočilo o delu, vlogi in
pomenu Dolenjskega lista.
3. marca – Izšel je nov
zbornik društva Novo mesto
–
možnos ti
in
priložnosti.
18. marca – Seja upravnega odbora ob 19. uri v
sejni sobi Gozdnega gospodarstva. – Priprava na novinarsko konferenco in na
predstavitev zbornika Novo
mes to – možnos ti in
priložnosti. – Pripravljena
izjava o Narodnem domu. Internetna stran društva.
25. marca – Društvo je
občinski komisiji za statut
in poslovnik poslalo predloge za spremembe in dopolnitev statuta Mestne občine Novo mesto.

26. marca – Novinarska
konferenca in predstavitev
zbornika Novo mesto –
možnosti in priložnosti v
LokalPatriotu ob 10. uri.
31. marca – Pogovorni
večer v LokalPatriotu ob 19.
uri na temo 60 let Dolenjskega lista in 20 let TV
Novo mesto (gost: Marjan
Moškon).
6. aprila – Predstavitev
zbornika v mali dvorani
Kulturnega centra Janeza
Trdine ob 18. uri.
14. aprila – Seja upravnega odbora ob 19.30 v sejni sobi Gozdnega gospodarstva. – Pregled stroškov
zbornika. – Priprave na soočenja županskih kandidatov. – Pogovorni večer v
maju. – Predlog za pripravo programske vsebine Narodnega doma. – Prenova
spletne strani.
12. maja – Seja upravnega odbora ob 20. uri v sejni sobi Gozdnega gospodarstva. – Poročilo s seje odbora za statut in poslovnik o
naših predlogih. – Dogajanja v Narodnem domu.
– Sodelovanje z Društvom
za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
15. maja – Izšel je drugi
snopič IX. letnika društvenega glasila IZZIV..
26. maja – Pogovorni
večer v LokalPatriotu ob 20.
uri . Predstavitev revije Rast
(gost: Rasto Božič).
9. junija – Društvo Novo
mesto je pripravilo pogovor
z županskimi kandidati
(Muhič, Kekec, Perhaj, Macedoni, Bučar) v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine ob 19. uri.
16. junija – Seja upravnega odbora ob 20. uri v sejni sobi Gozdnega gospodarstva. – Priprave na lokalne

Naslovnik:

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.
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januarja – Društvo
Novo mesto uradno
predlaga Mestni občini Novo mesto, naj imenuje
prof. dr. Milčka Komelja za
častnega občana.

volitve. – Dogajanje v Narodnem domu. – Priprave
za društveno spletno stran.
17. avgusta – Seja upravnega odbora ob 20. uri v
sejni sobi Gozdnega gospodarstva. – Priprave na lokalne volitve.
26. avgusta – Nabiranje
podpore listi kandidatov
Društva Novo mesto na lokalnih volitvah.
28. avgusta – »Galerija na
prostem« na Glavnem trgu
v pripravi društva Mavrica
in Društva Novo mesto.
2. septembra – Seja upravnega odbora ob 20. uri v
sejni sobi Gozdnega gospodarstva. – Priprave na volitve (zbiranje podpore društveni listi kandidatov, sestavljanje liste kandidatov
Društva Novo mesto za
občinski svet MO).
15. septembra – Izšel je
tretji snopič IX. letnika društvenega glasila IZZIV..
4. oktobra – Novinarska
konferenca Društva Novo
mesto ob 10. uri v prosto-

rih Društva za razvijanje
prostovoljnega dela.
5. oktobra – Društvo Novo
mesto je sodelovalo na Bazarju nevladnih organizacij
v Kulturnem centru Janeza
Trdine od 13. do 18. ure.
10. oktobra – Lokalne
volitve 2010 – Društvo Novo
mesto ni dobilo predstavnika v občinskem svetu.
28. oktobra – Seja upravnega odbora ob 19.30 v sejni sobi Gozdnega gospodarstva. – Delo društva po volitvah.
18. novembra – Seja upravnega odbora ob 19. uri v
prostorih Gozdnega gospodarstva. Predlogi za nadaljnje delo društva. – Vsebina četrtega snopiča Izziva in novoletnega srečanja.
15. decembra – Izšel je
četrti snopič IX. letnika društvenega glasila IZZIV.
20. decembra – Tradicionalno novoletno srečanje
članov Društva Novo mesto
ob 19. uri v Hotelu KRKA.
EVA SIMIČ

