
Glasilo Društva Novo mesto
Izhaja četrtletno – 15. februarja, 15. maja,

15. septembra in 15. decembra
Odgovorni urednik: Marjan Ivan Moškon

Lektorira: Nina Štampohar
Letna naročnina 5 evrov,

člani dobivajo IZZIV brezplačno
Priprava za tisk: GRAFIKA TOMI

Tisk: TISKARSTVO OPARA

 Novo mesto, 15. decembra 2012                                                                                       Leto XI, številka 4

Nadaljevanje na 2. str.

Nadaljevanje na 2. str.

Čas je, da se začnemo pripravljati!
Dolga leta lepih in do

brih časov, vzponov in 
pa d  cev, napredkov in na
zadovanj, štirih požarov v 
letih 1540, 1576, 1605 in 
1664, kuge in kolere, la
kote in revščine, bombnih 
napadov Sedmega aprila 
leta dva tisoč petnajst bo 
Novo mesto praznovalo 
šesto petdeseti rojstni dan. 
Spoštovanja vredna staro
st, kajne?... Vsemu nav
kljub je mesto na okljuku 
lepe reke Krke vstalo ve
dno znova, postajalo vse 
večje, vse lepše in vse 

močnejše in se nekoč dav
no povzpelo med vodilna 
mesta na Kranjskem. Me
sto z največjim srednje
veškim trgom v Sloveniji, 
odprtimi arkadnimi hod
niki v pritličjih, prvim 
Na  rodnim domom na Slo 
venskem, novomeški ro

do  ljubi so prvi v Sloveniji 
uprizorili Linhartovo ko
medijo Matiček se ženi ... 
in tako dalje. 

In kako je danes? Sta
ri most razsveljujejo štiri 
skromne lanterne, Glavni 
trg grda in slabo svetleča 
luč, pločniki so videti, kot 

da so jih pripeljali iz grad
benih odlagališč, preveč 
hiš je slabo vzdrževanih, 
nekatere umirajo, vse pa 
so »okrašene« s svetlečimi 
ali nesvetlečimi, velikimi 
ali majhnimi, pobarvani
mi ali nepobarvanimi ime

SVEŽA BODICA

Minister res ne more biti vsak;
zahteva se, da je vsaj doktor prava,
pomemben mož mu mora biti svak
in strankarska pripadnost res ta prava. 

Skrivnost odločanja: si za in nisi;
natanko to počne, ko pade mrak.
Skrivnostno so izginili podpisi;
ostaja vse bolj sam vrh gore - nag.                             

november 2012                IVAN HROVATIČ

Koliko bo proračun namenil mestnemu jedru?
Pobud in želja, zapi

sov in izrečenih besed o 
prenovi mestnega jedra 
je bilo veliko. Več deset
letij smo mestnemu jedru 

namenjali premalo prora
čunskih sredstev

Zato opazne prenove 
me s  t no jedro ni doživelo, 
zasebni naložbeniki pa že
lje po vlaganju ter razvi
janju dejavnosti, ki sodijo 
v stara mestna jedra, niso 
pokazali.

Da je staro mestno je
dro možno obnoviti in ga 
napolniti z vsebinami, ka
žejo tudi primeri obnovlje
nih starih mest drugod 
po Sloveniji, ki si jih No
vomeščani lahko le zavi
dljivo ogledujemo. Mesta, 
kot so Ptuj, Celje, Škofja 
Loka, Koper pa tudi Kranj 
in druga so v svoja stara 

mestna jedra vlagala, ob
navljala in jih napolnila 
z vsebino, mestne oblasti 
pa so s tem izkazale svojo 
odgovornost tudi do kul
turne dediščine.

V starem mestnem jedru 
Novega mesta, četudi so 
bile deležne obnove neka
tere ulice in trgi (kot npr. 
Hladnikova, Dilan čeva, 
Fra n čiškanski trg, Društ
veni trg), ostaja Glav ni 
trg skorajda nedotaknjen. 
Tako lep in bogat z arka
dnimi hodniki, zgodovino 
in dogodki, zapisan v pro
zi in opevan v poeziji, si v 
proračunu mestne občine 
zasluži po sebno proračun

sko postavko in s tem tudi 
celovito prenovo. Mestna 
občina Novo mesto bi mo
rala skupaj z upravljavci 
mestne podstati (vodovod, 
kanalizacija, elektrika, te
lekomunikacije, plin) na
črtovati in pristopiti h ce
loviti prenovi in postopni 
uresničitve obnove Glav
nega trga. Ureditve ploč
nikov, cestišč, javnih po
vršin in javne razsvetljave 
so naloge in obveze me
stne občine.

Na osnutek proračuna v 
prvem branju je bila po
dana pripomba, da prora
čun ne vsebuje postavke 

SPLOŠNO RAZOČARANJE IN NEZADOVOLJSTVO s krajevno in z državno oblastjo sta navzlic 
deževnemu in hladnemu petku v začetku meseca prignala na temačni novomeški Glavni trg okrog 
tristo ljudi, ki so mirno protestirali proti županu Alojziju Muhiču in somišljenikom. Njegovo kupčkanje 
z vplivnimi položaji za podporo pri izvolitvi je pripeljalo do hude mrtvoudnosti nabuhlih občinskih 
služb, odvisnih predvsem od tega, koliko bo komu od vodilnih padlo v žep (Foto: Marijan Lapajne)

Društvo Novo 
mesto vas vabi na 

tradicionalno

 novoletno
srečanje
v ponedeljek,

17. decembra 2012, 
ob 19. uri v Hotelu 

KRKA.

Vabljeni so seveda 
tudi vaši življenjski 
sopotniki, partnerji 

in prijatelji, ki 
se nam želijo 

pridružiti. Prosimo 
vas, da svojo 

udeležbo čim prej 
sporočite Evi Simič 
(tel. 07/ 30 21 450 
ali 041 / 717 538).

Prispevek za 
aperitiv, večerjo, 
pijačo in prijetno 

glasbo znaša 
tudi letos samo 
25 evrov. Plačali 
ga boste pred 

začetkom srečanja, 
hkrati pa boste 
lahko poravnali 
tudi članarino.

Upamo, da boste 
nekateri od vas 
spet popestrili ta 

večer z veselimi in 
zabavnimi točkami. 
Zato pričakujemo 

polnoštevilno 
udeležbo in se 

veselimo srečanja z 
vami.

MITJA SIMIČ    
predsednik
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ni trgovin ... Narodni dom 
umira.

Ko grem iz Žabje vasi 
proti staremu mestnemu 
jedru in pridem na stari 
most, vedno pogledam na 
levo in desno in pomi
slim, kako lepo si ti, mo je 
rojstno mesto, ko te gle
dam od daleč, in kako 
ubo go, zanemarjeno in 
ža  lostno si, ko stopam po 
Glavnem trgu, zavijem v 
grd in skrajno zanemarjen 
odprt hodnik in pogledam 
zanemarjeno in propada
jočo Krajčevo hišo. Hišo 
moža, ki je tako veliko 
naredil za Novo mesto in 
za Slovence. Takšnih mož 
očitno ni več.

Novo mesto je imelo 
pred drugo svetovno voj
no okrog štiri tisoč pre
bivalcev, danes jih ima 
okrog triindvajset tisoč. 
Zagotovo so se takrat lju
dje zavedali, da so lepo 
mesto častitljive starosti 
dobili na posodo in v var
stvo , da so dolžni skrbeti 
zanj in lepega prepustiti 
tistim, ki pridejo za nji
mi. V našem mestu to že 
precej let ne velja več. Ti
stim, ki so oblast mestne 
občine in so odgovorni za 
Novo mesto, za dolenjsko 
metropolo, kakor so jo 
ime novali in kar naj bi 
bila, je za staro mestno je
dro in Glavni trg presneto 
malo mar. 

Samo še dve leti in 
štiri mesece nas loči od 
šestopetdesetletnice naše
ga mesta, ki je tudi naš 
drugi dom, kajne. Sliši se, 
da v prihodnjem letu ni 
prav nič denarja name
njega Glavnemu trgu, kar 
pomeni, da o častitljivem 
rojstnem dnevu našega 
mesta nihče od oblastni
kov ničesar ne ve. Novo
meščanke in Novomešča

ni, morda bi se morali 
zamisliti in zahtevati, da 
odgovorni sprejmejo od
govornost in naredijo vsaj 
najnujši del tistega, kar bi 
že morali narediti. Morda 
jim bo tale zapis Božidar
ja Jakca v pomoč.

O, Novo mesto, mesto 
mojih mladostnih sanj, 

silno tesno sem povezan 
s teboj; nemogoče se mi 
je odtrgati od tebe. Vse v 
tebi in okrog tebe je posve-
čeno s podobo moje mate-
re; mojo mladostjo. Le tu 
je moj svet, le tu mi res 
polno odpeva duša, Novo 
mesto.

STAŠA VOVK

za naložbe oz. prenovitev 
Glavnega trga. Pripom
ba je bila sprejeta, zato 
ostaja upanje, da bo me
stna občina Novo mesto 
v proračunu za leto 2013 
s posebno postavko ven
darle zagotovila potreben 
začeten denar za dela na 
Glavnem trgu. Najpozneje 
na decembrski seji občin
skega sveta bo jasno, ali 
občina s sprejetjem pri
pombe misli resno, da bo 
posebna postavka Obnova 
Glavnega trga v proraču
nu našla svoje mesto in 
prejela tudi zadostno pod
poro, ali pa bo občina na 
svoje obljube ponovno po
zabila. 

 MOJCA NOVAK

Koliko bo 
proračun ...?

Čas je, da se začnemo pripravljati!

Naše skupne skrbi
Po Wikipediji je nevla

dna organizacija tista, ki 
ni del vladajoče politike 
in je ni ustanovila drža
va. Običajno je neodvisna 
od vlade (v širšem po
menu), vzdržuje pa se s 
prostovoljnimi prispevki 
in različnimi nalogami. Za 
krajevne nevladne organi
zacije je možno še dodati, 
da niso del vladajoče po
litike občine in jih ta tudi 
ni ustanovila. So pa seve
da naloge teh organizacij 
povezane s prizadevanji 
občine in je zato samo ko
ristno oziroma nujno, da 

njihovo soglasje.
Za ustreznejši razvoj de

lovanja nevladnih organi
zacij je bistvenega pome
na, da organi odločanja 
upoštevajo njihove predlo
ge, načrtujejo dejavnosti 
za njihovo uresničevanje 
in poskrbijo za pravil
no obveščanje javnosti. 
Tak način so delovanja bi 
spodbujal občane in me
ščane k bolj skrbnemu 
sodelovanju z oblastjo, 
zmanjševal bi kritičen od
nos do nje in omogočal 
ustvarjalno družbeništvo 
tu di v naložbah. Pričako
vati je, da bosta za dopol
njevanje sporazuma po
skrbela predstavnika, ki 
jima je društvo zaupalo 
spremljanje uresničevanja 
dogovorjenega. 

JOŽA MIKLIČ

Meščani smo z veliko 
zanimanja spremljali po
mladansko ustanavljanje 
Gibanja za staro mestno 
jedro in objavo njegovega 
načrta za prenovo mestne
ga jedra. Zdaj ko smo že 
v zimi, bi bil mogoče čas, 
da Gibanje objavi učinke 
svojih prizadevanj še po
sebej na tistih področjih, 
o katerih je bilo dokaj 
glasno izraženo nezado
voljstvo meščanov na po
govornem večeru Društva 
Novo mesto v KC Janeza 
Trdine 15. februarja letos.

V mestu ni opaziti, da 
bi se kdo kaj bolj brigal 
zanj kot lansko leto, tudi 
zanemarjenost je stan

Je kaj novega v Gibanju za staro mestno jedro?
dardna, nered se širi in 
o oživitvi mestnega jedra 
res ne moremo govoriti. 

ni znano, kaj se je zgodilo 
oziroma kaj se dogaja s 
programskimi in izvedbe

CELOVITA PRENOVA KANDIJSKE CESTE - Ne-
kateri mediji razlagajo rekonstrukcijo Kandijske 
ceste kot celovito prenovo. Pričakovali bi predlo-
ge spremljajočega urbanizma ob cesti, da bi vide-
li, kako je rekonstruirano infrastrukturo možno 
uporabiti za drugačne rešitve, ki jih ponujajo 
prihajajoči časi. Žal smo opazili, da umestitev 
novega črpališča kanalizacije ob izlivu Težke 
vode izniči vsa prizadevanja arhitekta Marijana 
Lapajneta in Društva Novo mesto, da bi celotni 
bolnišnični kompleks dobil park v povezavi z na-
ravnim izlivom Težke vode v Krko. Nesodelova-
nje občinskih služb in župana s civilno družbo 
je spet dokončno propadlo, čeprav Društvo na 
te zadeve opozarja že od leta 1996. Kdo je zdaj 
gotov? (Foto Marijan Lapajne)

TOPOLI Ko sta veter in sneg ob zadnji priložnosti polomila več 
topolov na obrežju Krke pod bolnišnico, so se pristojni odločili 
za posek. Upajmo, da bodo držali besedo in zasadili nove hra-
ste, za vsak podrti topol dve novi drevesi. (Foto: M. Lapajne)

se medsebojno dogovarja
jo ter dopolnjujejo.

Pred nedavnim je Me
stna občina Novo mesto 
s krajevnimi nevladnimi 
or  ga nizacijami, ki imajo 
se dež v Novem mestu, 
podpisala sporazum, s ka
terim prepoznava njihov 
pomen in jih bo podpi
rala s premišljeno denar
no podporo. Sporazum je 
tudi za Društvo Novo me
sto pomemben dokument, 
saj se bo nanj sklicevalo 
pri prijavi projektov za 
denarno podporo svojega 
delovanja. 

Toda samo denarno 
podpiranje nalog društva 
ni cilj in smoter sodelo
vanja z občino; društvo 
nenehno podaja nove in 
nove predloge, večina pa 
jih neslavno konča ne
rešena v arhivih. Zaradi 
tega je treba sporazum iz
boljševati. Med prvimi do
polnitvami bi morala biti 
zaveza občine, da bo pred 
sprejetjem odločitev, ki se 
bodo nanašale na dejav
nost nevladnih organiza
cij, obvezno pridobivala 

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.

In kje so stalni dogodki, ki bi v 
mesto privabili več ljudi kot si želijo 

turistični ponudniki? Najbolj pa 
pogrešamo »nabor predlogov tistih 

ukrepov, ki praktično nič ne stanejo, 
pa lahko bistveno izboljšajo podobo 

mesta in bivanja v njem«.
Na posvetu o naložbah 
v turizem ni bil program 
Gibanja niti omenjen, kaj 
šele upoštevan. V zapisni
kih občinskega sveta ni 
nič o uresničevanju pro
grama Gibanja, prav tako 

nimi izhodišči, ki jih je za 
Gibanje predlagal Andrej 
Golob.

Morda so v krajevni 
skupnosti Center poveče 
vali pritisk na občino, 
vse kakor ne toliko, da bi 

Društvo nenehno 
podaja nove in 
nove predloge, 
večina pa jih 

neslavno konča 
nerešena v 
arhivih.



Društvo Novo mesto si 
že več let prizadeva spod
bujati razvoj mestnega je
dra kot turističnega cilja, 
znotraj tega pa predvsem 
rabo bogate kulturne de
diščine. Obetalo si je, da 
bo Zavod za razvoj tu
rizma Novo mesto gradil 
svojo turistično ponudbo 
prav na dediščini in temu 
primerno vodil tudi nalož
beno politiko.

Z zanimanjem smo v 
Društvo pričakovali posvet 
Trajnostni koraki razvoja 
turizma v Mestni občini 

Kakšen razvoj mestnega turizma?
Novo mesto in nekoliko 
presenečeno ugotovili, da 
so prihodnje naložbe v tu
rizem po obsegu vlaganj 
bolj usmerjene v okolico 
mesta kot v mestno jedro, 
v katerem je pričakovati 
le novo, za turizem mesta 
še dokaj neopredeljeno tr
žnico.

Preseneča zlasti dejs
tvo, da med naložbami 
ni arheološkega parka na 
Marofu, ki smo ga mešča
ni že posvojili, čeprav je 
načrt zanj le kratek čas 
zablestel pri muzealcih. 

Kam se je izgubil Narodni 
dom? Kar nekaj predlo
gov je že podalo Gibanje 
za staro mestno jedro, po
sebej za objekte mestne 
podstati, peš območja in 
parkirišča. Med predlaga
nimi naložbami ni gradu 
Grm niti mestnega muze
ja in moderne galerije ali 
kaj podobnega, kar kraj 
naredi mesto oziroma po
krajinsko središče.

Pričakujemo, da bo Za
vod oblikoval mestno tu
ristično ponudbo in na
črtoval vse mestotvorne 
na ložbe, ki jih Novo me
sto še nima. Razprava bi 
nakazala prednostne na
ložbe po letih, za katere 
bi se sredstva pridobivalo 
dolgoročno. Za nas mešča
ne bi bil tak načrt turistič
nih naložb obveznost kra
jevnih politikov in oblasti, 
da odgovorno poskrbijo za 
dolgoročno uresničevanje 
dogovorjenega. 

JOŽA MIKLIČ

Je kaj novega v Gibanju za staro mestno jedro?
meščani to opazili. Pro
grama A. Račečiča žal ne 
poznam, zagotovo pa je za 
mesto zanimiv in koristen. 
Kaj se z njim dogaja? In 
kje so stalni dogodki, ki bi 
v mesto privabili več lju
di kot si želijo turistični 
ponudniki? Najbolj pa po
grešamo »nabor predlogov 
tistih ukrepov, ki prak
tično nič ne stanejo, pa 
lahko bistveno izboljšajo 
podobo mesta in bivanja 
v njem«. 

Po Sloveniji so se me
sta zelo ozaljšala. Dovolj 
je že, če se zapeljete v 
Kostanjevico in tam po
gledate glavno mesto ob
čine. Novi pločniki, kipi 
po vsem mestu, osvetlitve 
pomembnejših objektov, 
ure jenost … Priporočam 
ogled Ptuja, Slovenj Grad
ca, Maribora, Lenarta in 
Murske Sobote, da o De
strniku sploh ne govo
rim. Svojo modernost in 
predvsem urejenost so si 
zagotovili s pomočjo sred
stev države in Evropske 
unije. Veliko so pridobili 
kot Evropska prestolnica 
kulture oziroma kot njene 
družabnice, in ker so bile 
ob pravem času na pra
vem mestu. Zakaj pri nas 
vedno capljamo daleč za 
drugimi? 

JOŽA MIKLIČ

Bazar je priložnost
Društvo Novo mesto je 

tudi letos, doslej že četr
tič, dejavno sodelovalo na 
pokrajinskem bazarju ne
vladnih organizacij, ki je 
potekal na novomeškem 
Glavnem trgu 21. septem
bra.

Bazar sicer že več let 
zapored v Novem mestu 

in drugih krajevnih sre
diščih Dolenjske in Bele 
krajine pripravlja novome
ško Društvo za razvijanje 
prostovoljnih dejavnosti, 
ki ima vlogo pokrajinske
ga usklajevalca Centra 
ne vladnih organizacij Slo
venije (CNVOS). Bazar je 
ena izmed dejavnostii Po
krajinskega NVO centra – 
stičišča nevladnih organi
zacij, ki deluje v pokrajini 
jugovzhodna Slovenija. 
Pri reditev je namenjena 
spoznavanju, sodelovanju 
in mreženju nevladnih or
ganizacij ter predstavitvi 
nevladnega sektorja.

Na bazarju je več de
set društev in prostovolj
nih organizacij prikazalo 
svojo dejavnost, s katero 
želijo širšo javnost obve
stiti in opozoriti na svojo 
vlogo, ki je žal vse manj 
prepoznana in priznana v 
uradnih virih družbenopo
litičnih skupnosti. Pestrost 
dogajanja je dokaj motilo 
preglasno ozvočenje mla
dinskih glasbenih skupin, 
ki so zavzele osrednje me
sto pred Rotovžem. 

Društvo Novo mesto je 
na ogled postavilo bogato 
izdajateljsko bero zadnjih 
let in plakat mestnih čr
nih točk. Nismo zaznali 
večjega zanimanja obisko
valcev, ki pa so več po
zornosti namenili atraktiv
nim programom različnih 
društev, ki gojijo folklorne 
vsebine, pa tudi pred stoj
nico Društva trškogorskih 
vinogradnikov je bila ve
dno vrsta. 

 MATJAŽ VERBIČ

Zbrano delo Mirana Jarca
V knjižnici Mirana Jar

ca so novembra predsta
vili prvo knjigo Zbranega 
dela Mirana Jarca, novo
meškega pesnika, drama
tika, prevajalca in pisate
lja. Odveč je pojasnjevati, 

zakaj so se na Inštitutu 
za slovensko literaturo in 
literarne vede Znanstve
noraziskovalnega centra 
Slovenske akademije zna
nosti in umetnosti, ki skr
bi za zbirko zbranih del 
slovenskih klasikov, od
ločili, da delo izjemoma 
predstavijo v Novem me
stu. Zbrano delo bi mora
lo iziti že pred trideseti
mi leti, a se zaradi spleta 
okoliščin in neodgovorno
sti tedaj izbranega uredni
ka to ni zgodilo. Mirana 
Jarca, prvo knjigo Zbra
nega dela, njegov delež 
pri novomeški pomladi, 
prijateljevanje s slikarjem 
Božidarjem Jakcem, sode
lovanje z Antonom Pod
bevškom in še marsikaj 
sta v soareji Skrivnostni 
romar, kakršen je naslov 
Jarčeve pesmi iz zbirke 
Človek in noč, predstavi
la urednik Drago Bajt in 
Marijan Dović, ki je ob tej 
priložnosti v duetu s Pio 
Zorko zaigral tudi na Jar
čevo violino, ki jo skupaj 
z ostalo Jarčevo zapušči
no hranijo v knjižnici.

 (Foto: I. Vidmar)

TOPOLI Ko sta veter in sneg ob zadnji priložnosti polomila več 
topolov na obrežju Krke pod bolnišnico, so se pristojni odločili 
za posek. Upajmo, da bodo držali besedo in zasadili nove hra-
ste, za vsak podrti topol dve novi drevesi. (Foto: M. Lapajne)

V petek, 30. novembra, 
smo se skrajno grdemu 
vremenu navkljub zbra
li na zelenici pred nek
daj Ropasovo hišo, ki je 
zdaj del Dolenjskega mu
zeja, v njenih prostorih pa 
je že dolgo stalna etnolo
ška razstava. Tokrat so 
nas vljudno povabili na 
otvoritveno slovesnost ob 
predstavitvi nove stalne 
etnološke razstave z na
slovom Dolenjska in njeni 
ljudje.

Sprehodili smo se po 
starih prostorih in si z 
veseljem ogledovali obno
vljene, očiščene in lepo 
postavljene predmete, ki 
so bili potrebni za življe
nje in delo na podeželju 
Dolenjske. Nekatere pred

Dolenjska in njeni ljudje
mete pooznamo, drugih 
že dolgo ne uporablja več 
nihče, zato so še bolj za
nimivi. Avtorica razstave 
etnologinja Ivica Križ je 
hodila z nami iz prostora 
v prostor in potrpežljivo 
odgovarjala na naša vpra
šanja, muzikanti in pevka 
pa so peli stare ljudske 
pesmi.

Bilo je lepo in zanimi
vo. Ne bo vam žal, če si 
boste na novo postavljeno 
stalno razstavo ogledali. 
Poslavljamo se od naslo
va Evropska prestolnica 
kulture in muzej je svoj 
program odlično opravil, 
saj nam bo vse, kar so 
pripravili, ostalo še dolgo.

STAŠA VOVK 

Stojnica Društva Novo mesto na sejmu nevladnih 
organizacij (Foto: M. Moškon)

Avtorica razstave Ivica Križ in direktor muzeja 
Zdenko Picelj (Foto: Igor Vidmar)
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Društvena kronika 2012
18. januarja – Seja uprav
nega odbora ob 19. uri v 
sejni sobi Gozdnega go
spodarstva Novo mesto. 
Načrti za delo v letu 2012.

9. februarja – Seja uprav
nega odbora ob 19. uri v 
sejni sobi Gozdnega go
spodarstva Novo mesto. 
– Priprave na pogovorni 
večer. – Zastopanje inte
resov društva v mestnem 
svetu. – Sprejem bilance 
in zaključnega računa za 
leto 2011.

15. februarja – POGO
VORNI VEČER o Glav
nem trgu v KC Janeza 
Trdine. – Pobuda za usta
novitev Gibanja za staro 
mestno jedro.

15. februarja – Izid prve 
številke IZZIVA, leto XI.

22. februarja – Seja uprav
nega odbora ob 19. uri v 
sejni sobi GG Novo me
sto. – Dejavnosti po po
govornem večeru o Glav
nem trgu.

29. februarja – Sestavili 
smo Seznam zahtev in 
predlogov Društva Novo 
mesto Mestni občini Novo 
mesto glede mestnega je
dra. 

13. marca – Na pobudo s 
pogovornega večera usta

novitev Gibanja za me
stno jedro.

Imenovanje ožje delovne 
skupine.

19. marca – Predstavnika 
Društva Novo mesto M. 
Verbič in M. Moškon na 
pogovoru pri županu MO 
Novo mesto Aloj ziju Mu
hiču o Seznamu zahtev in 
predlogov društva glede 
mestnega jedra.

21. marca – Seja upravne
ga odbora v sejni sobi GG 
Novo mesto ob 19. uri. 
– Poročilo z obiska pri 
županu. – Član Društva 
Novo mesto Tomaž Golob 
je pripravil programska in 
izvedbena izhodišča Giba
nja za mestno jedro.

3. aprila – Seja upravnega 
odbora ob 20. uri v sej
ni sobi GG Novo mesto. 
– Predstavitev pobude za 
Umetniško tržnico. – So
delovanje pri razpravah o 
Tretji razvojni osi. 

9. maja – Seja upravnega 
odbora ob 20. uri v sej
ni sobi GG Novo mesto. 
– Sodelovanje občanov z 
lokalno skupnostjo. – Tre
tja razvojna os. – Poživi
tev družabnega življenja v 
društvu. 

15. maja – Izid druge šte

vilke IZZIVA, leto XI.

31. maja – Odgovor župa
na MO Novo mesto Aloj
zija Muhiča na Seznam 
zahtev in predlogov Dru
štva Novo mesto, ki smo 
mu ga poslali 29. februar
ja 2012.

13. junija – Seja upravne
ga odbora v sejni sobi GG 
Novo mesto ob 20. uri. – 
Razprava in pripombe k 
odgovoru župana na zah
teve in predloge društva. 
– Zahteva za zamisel o 
rešitev tržnice. – Obvesti
lo Gregorja Macedonija o 
njegovih pobudah za me
stno jedro. 

26. junija – Predstavitev 
in ogled velodroma v Če
šči vasi, kjer ima zdaj se
dež kolesarski klub Adria. 

12. septembra – Seja 
upravnega odbora v sejni 
sobi GG Novo mesto ob 
19. uri. –  O sporazumu 
med Mestno občino Novo 
mesto in nevladnimi or

ganizacijami. – Izvolitev 
kandidatov v Komisijo za 
razvoj nevladnega sektor
ja MO Novo mesto. –  Pri
prave na Bazar nevladnih 
organizacij in glasilo IZ
ZIV.

15. septembra – Izid tre
tje številke glasila IZZIV, 
leto XI.

21. septembra – Sodelo
vali smo na Bazarju ne
vladnih organizacij na 
Glavnem trgu od 14. do 
18. ure. Na stojnici smo 
razstavili vse naše zbor
nike in druge publikacije 
ter glasilo IZZIV.

21. septembra – Predse
dnik je v imenu Društva 
Novo mesto podpisal Spo
razum med Mestno obči
no Novo mesto in nevla
dnimi organizacijami.

17. oktobra – Seja uprav
nega odbora ob 19. uri v 
sejni sobi GG Novo me
sto. –  Poročila z Bazarja 
nevladnih organizacij. – 
Priprava dejavnosti v za
dnjem četrtletju. – Predlo
gi k pripravi občinskega 
proračuna.

24. oktobra – Ogled mu
zejske zbirke IMV v Dr
gančevju ob 17. uri in po
govor s člani.

14. novembra – Voden 
ogled razstave Novo me
sto 1848–1918 za člane 
društva ob 17. uri v Ga
leriji Dolenjskega muzeja.

28. novembra – Seja 
upravnega odbora v sejni 
sobi GG Novo mesto ob 
19. uri. – Kadrovske teža
ve. – Predlogi k občinske
mu proračunu. – Program 
za Narodni dom iz leta 
2001 bomo spet posla
li županu. – Priprave na 
prednovoletno srečanje.

15. decembra – Izid četr
te številka IZZIVA, letnik 
XI.

17. decembra – Tradicio
nalno novoletno srečanje 
članov društva v Hotelu 
Krka ob 19. uri. 

EVA SIMIČ

POKLICI

Prepirali so se možje učeni,
kateri njih poklic je najstarejši.
Pogovor je postajal vse  glasnejši,
saj svoj poklic pač vsakdo najbolj ceni.

Zdravnik – kirurg zavzeto prepričuje,
da z delom oni prvi so začeli,
saj so že Adamu rebro odvzeli.
»Zato se naš poklic lahko spoštuje!«

»Mi arhitekti smo bili pred vami!
Ko na začetku bil je še ta svet,
iz kaosa smo naredili red.
Le kdo se še lahko primerja z nami?«

Politik odkimava, viha nos:
»Kolega, naš poklic je bil pred vsemi,
v izogib vsakršni dilemi,
politiki smo naredili kaos!«

IVAN HROVATIČ

Foto: Marijan Lapajne


