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Anton Škerlj: KAJ SI ZAGREŠILA KRKA, DA TAKO RAVNAJO S TEBOJ
Taka misel se utrne vsakemu mislečemu Novomeščanu, ki spremlja dogajanja v našem mestu, prebere obvestila o neurejenosti
brežin reke Krke v mestu, okoli njega ali kjerkoli, prebira pa tudi naše glasilo od 3. številke 1. letnika iz septembra 2001 naprej.
Da ne bom ponavljal :
Ponovno preberite iz prejšnjih številk našega glasila prispevke z naslovi "Vrnite brežine Novomeščanom!", "Mesto v objemu
Krkinih voda," "Zagotoviti javen dostop do brežine" in "Dvoličnost." Osvežite si spomin s članki v Dolenjskem listu in Delu,
ki sta jih oba časnika objavila po naši novinarski konferenci z dne 10. 6. 2002. Po pregledu vsega tega materiala mora biti
vsakemu jasno, da je odnos mesta, njegovih meščanov, predvsem pa v mestu lociranih oblastnih organov do naše lepotice Krke
vse prej kot primeren. Če bi temu odnosu rekli, da je "mačehovski" bi bile lahko vse mačehe prizadete na svoji časti.
V navedenih člankih so avtorji vsebinsko poudarjali nevzdržnost posegov na brežine reke Krke, na veliko škodo, ki se s tem
dela izgledu mesta in kvaliteti življenja v njem, sam pa želim opozoriti še na to, da je ravnanje oblasti v teh konkretnih primerih
v nasprotju z veljavnimi zakonitimi predpisi.
Zakon o vodah v svojem 2. členu dobesedno določa : "voda, vodotoki … ter vodna in priobalna zemljišča so dobrine splošnega
pomena pod posebnim družbenim varstvom …" in "naravni vodotoki … so dobrine v splošni rabi in družbena lastnina …"
Pojem priobalnega in pribrežnega zemljišča opredeljuje Strokovno navodilo za določanje meje priobalnih zemljišč, erozijskih
območij in morske obale, ki v svojem 2. členu določa : "meje pribrežnih zemljišč se določajo pri vodotokih … od višine srednje
letne vode v širino, ki je potrebna za vzdrževanje vendar najmanj 10 m." Kljub takim zakonitim predpisom je uprava Mestne
občine Novo mesto izdelala lokacijsko dokumentacijo za izgradnjo zasebnega, poslovnega objekta med Kandijsko cesto in reko
Krko v ožini nasproti znamenitega novomeškega Brega na katerega je najlepši pogled prav s te Kandijske ceste. Baje naj bi
Upravna enota v Novem mestu tudi že izdala lokacijsko dovoljenje za tako zasebno gradnjo na tem zemljišču, ki je po zakonu
dobrina v splošni rabi in jo je dovoljeno rabiti ali izkoriščati le na način, ki ga določa že omenjeni zakon in na njegovi podlagi
izdani predpisi! Razumljivo je, da se Društvo Novo mesto proti takemu odločanju, ki je usodno za dragocen mestni prostor,
odločno bori.
V zvezi s tem pa moram seveda dati prav g. Adolfu Zupanu podžupanu Mestne občine Novo mesto, ki je v svoji reakciji na že
omenjeni članek pod naslovom "Dvoličnost" izrecno zapisal: "da sta oporni zid ob objektu v Ragov log 3 in pokriti objekt ob
hiši na tem naslovu zgrajena z vsemi potrebnimi dovoljenji." Društvo Novo mesto je poskusilo to zadevo preveriti na Upravni
enoti v Novem mestu kamor je naslovila obrazloženo pismo 4. 2. 2002 v katerem je zaprosila g. načelnika, da nam sporoči ali so
točne in resnične informacije, s katerimi je društvo že razpolagalo, da naj bi namreč upravna enota to gradnjo ob reki Krki
dovolila. Prejeli smo odgovor z dne 20. 2. 2002, ki trditve g. Zupana ne zanika, se pa dobesedno glasi:
"Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor vodi upravne postopke v zvezi s posegi v prostor na vlogo stranke,
vloge pa morajo vsebovati tudi vse dokumente, ki so predpisani v posameznih predpisih.

V postopke pred izdajo odločb so pritegnjene tudi ostale stranke (stranski udeleženci) in organi ter organizacije, ki so pristojni
za posamezni primer izdajati soglasja in predpisati pogoje za posamezne posege v prostor, če je tako določeno z zakonom ali
drugim predpisom.
V smislu določil Zakona o upravnem postopku ima pravico se udeleževati postopka vsak, ki izkaže pravni interes in sicer za
varstvo svojih pravnih koristi, upravni organ pa mora po uradni dolžnosti skrbeti za to, da so v postopku udeleženi vsi, na
katere pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba ter da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo drugih in ne v
nasprotju z javno koristjo, kar pa opredeljujejo posamezni materialni zakoni in drugi predpisi.
Na podlagi ugotovljenega stanja upravni organ o zahtevi stranke izda odločitev o kateri so seznanjeni tako stranski udeleženci in
soglasodajalci kot tudi inšpekcijske službe, pristojne za nadzor nad izvajanjem predpisov s področja posegov v prostor."
Po prejemu takega odgovora, ki vsebinskega ni povedal nič, smo bili v upravnem odboru društva prepričani, da je g. Adolf
Zupan sporočil čisto resnico, da mu je namreč Upravna enota Novo mesto (ker drugega pristojnega organa za kaj takega
dovoljevati ni), dovolila navedene posege neposredno ob obrežju reke Krke. Če bi g. Zupan ob svoji reakciji na članek
"Dvoličnost" zahteval opravičilo, bi mu ga po teh ugotovitvah vsekakor morali posredovati. Drugo pa je seveda vprašanje kako
se bo Novomeščanom (in ne Društvu Novo mesto) opravičila Upravna enota Novo mesto za izdajanje takih lokacijskih
dovoljenj neposredno ob toku reke Krke.

Zdenka Lindič Dragaš (Delo - 20. junij 2002): Novomeški mafijski molk?
V nestrankarskem Društvu Novo mesto, ki jima že drugi mandat predstavnike v novomeškem občinskem svetu, pa so
novomeško oblast še malo bolj javno, namreč na novinarski konferenci, primerjali z mafijo. Mafijski naj bi bil molk kot edini
odgovor na očitno neprijetna vprašanja, ki jih je odgovornim zastavilo Društvo ali njegovi posamezni člani v zvezi s predvideno
gradnjo novega poslovno-stanovanjskega objekta v Kandiji na bregu Krke in deloma celo na konzolah nad samo reko, saj tam
ni veliko prostora. Kdo stoji za podjetjem Brik iz Kopra, ki se je dokopalo do lokacijske odločbe za gradnjo, in kakšne zveze
ima v Novem mestu, da je nenavadno hitro prišlo celo do spomeniškega soglasja, ni znano, vsa zadeva pa zares smrdi in
aktualni oblasti na volitvah zagotovo ne bo prinesla točk. Kar nekaj znanih slovenskih arhitektov, zgodovinarjev, umetnostnih
zgodovinarjev in za povrh še pravnikov namreč pravi, da gre za nov škandalozni poseg v novomeško prostorsko vrednoto
zaradi interesov kapitala in za kršenje sprejetih predpisov.

Matjaž Verbič: GREMO NA VOLITVE!
Na redni letni skupščini konec februarja se je društvo Novo mesto soglasno odločilo, da gre ponovno na lokalne volitve.
Odločitev ni bila odraz spontanega navdušenja nad možnostjo, ampak plod analitičnega premisleka. Kaj pridobimo in kaj
izgubimo?
Ne nazadnje je taka odločitev tudi posledica nasprotnih mnenj nekaterih "poklicanih" češ, civilne družbene skupine imajo svoje
mesto ob strani in ne za mizo, "participacija civilnih družbenih struktur pri oblasti vodi v samodestrukcijo" ipd. Taka in
podobna so bila mnenja in pomisleki, ne nazadnje pa je tudi država nestrankarskim predstavnikom odrekla mesečno apanažo.
Tudi poučnih primerov ne manjka: zeleni so bili učinkoviti, dokler so bili gibanje, ko pa so postali parlamentarna stranka (na
oblasti v Nemčiji, na primer) je revolucionarni naboj izpuhtel, socialna baza je razpadla in se strankarsko preoblikovala.
Kaj sploh je civilna družba?
Politologija uči, da civilna družba nastane z osamosvojitvijo posameznika po razpadu fevdalne družbe in s pojavom meščanasvobodnjaka. Od cerkvenih in cehovskih pravil osvobojeni posameznik, čeprav s samoljubnimi in zasebno lastniškimi nagnjenji,
se lahko svobodno opredeljuje in združuje, politično dojema in odraža stvarnost, s somišljeniki pa oblikuje minimalna soglasja o
dogajanjih v stvarnosti.To omogoča združevanje zaradi koristi, tudi s hotenjem vplivanja na oblast.
Obstoj civilne družbe predpostavlja tudi obstoj javnosti, možnost kritične presoje oblastnih ravnanj, omejitve v tej smeri pa so
lahko samo odraz nedemokratičnosti oblastnih struktur.
Ne moremo mimo vloge države. Njen aparat že po naravi teži k urejanju vseh zadev, prav liberalna zamisel državnega ustroja pa
poudarja ločevanje med državo in družbo, med javnim in zasebnim. Ni treba posebej poudarjati, da je, na primer, v totalitarni
državi bolj malo prostora za obstoj in organiziran razvoj interesov, ki se ne dopolnjujejo s cilji oblasti.
Pri nas se začnemo s pojmom civilne družbe srečevati v osemdesetih letih, ko postane sinonim za opozicijo vsesplošni

prežetosti vseh ustanov in organizacij socializma, pozneje pa preko takoimenovanih novih družbenih gibanj razumemo civilno
družbo kot neposredno opozicijo obstoječemu režimu.
Moderna država bolj ali manj razvija in vzdržuje korporativistične oblike reševanja zadev (socialno partnerstvo, prodor
interesnih združenj, sektorsko sodelovanje, krajevne skupnosti, pristopi pri planiranju, sodelovanje nestrankarskih list v
občinskih svetih…), tako, da pritegne v redno delovanje in občasne projekte civilne skupine in predstavnike nevladnih
organizacij. Preseganje ločevanja med družbenim in političnim ob zagotovljeni samostojnosti vključenih subjektov lahko pomeni
novo kakovost, ni pa vedno tako: država ostaja država, želi izrabiti možnost, izkoristiti intelektualni potencial in tako zmanjšati
morebitne družbene napetosti (društvo za Nato!). Država je še vedno tista, ki vnaprej določa pravila igre. Tudi tako, da
kakšnega društva ne registrira ali pa tako, da denar da - ali pa ne!
Danes pod pojmom civilna družba razumemo predvsem nabor organizacij, društev in združenj, ki jih ni ustanovila država,
ampak so (naj bi bile) proizvod interesov posameznikov in skupin. Gre za nevladne organizacije, kar pa še ne pomeni, da državi
ni do njihovega delovanja. Za nekatere se najde celo mesto v proračunu, imajo priviligiran položaj v sistemu (lovska društva,
ribiči, gasilci, krajevne skupnosti, Rdeči križ…), država pa preko njih izvaja določene dejavnosti.
Seveda se vedno in povsod postavlja vprašanje upravičenosti (legitimnosti) in zakonitosti (legalnosti). Civilna združenja so
praviloma nosilci legitimnih interesov, ki pa niso vedno legalni, zlasti na začetku ne. Pa tudi drugače: Katoliška Cerkev, na
primer, legalnim homoseksualnim združenjem odreka legitimnost. Tudi o nevidni civilni družbi lahko govorimo, kadar čutimo
prikriti, skriti interes nekaterih obrobnih skupin (Romi, mladinske subkulture, prostozidarji…). Posebno poglavje civilne družbe
lahko predstavljajo kriminalne združbe (mamilaški karteli, mafije, "oboroženi civili", Al Kaida…) kot nosilci posebnih interesov,
ki so lahko zelo ozki ali pa celo vseobsegajoči.
Civilna družba na oblasti?
Če prilagodim misel Tomaža Mastnaka (Vzhodno od raja), je zamisel o civilni družbi na oblasti protisloven in nesmiseln pojem.
"Štos" civilne družbe je samo v tem, kolikor se razlikuje od države in torej že po pravilu ne more priti (biti) na oblast(i).
Prevzem oblasti je lahko le njeno zanikanje. Ker postavlja civilna družba svoje meje v odnosu do države, pomeni prevzem
oblasti v bistvu neomejeno oblast in vir novega totalitarizma, kar je samo po sebi lahko v nekem smislu grožnja za varnost
posameznika, ter za javni red in mir ("dogajanje naroda" in oblikovanje SAO Krajine…).
Smo za vpliv na oblast
Za društvo Novo mesto verjetno ni bojazni, da bi s cestnimi barikadami prevzelo oblast. Je pa urejanje javnih zadev in kakovost
življenja ljudi v mestu preveč resna stvar, da bi jo prepustili samo politikom. Zato bo društvo izkoristilo vsako možnost za vpliv
na oblast, kot tudi možnost za odkrivanje in razvijanje vzvodov pritiska in osveščanja javnosti. Medijski prostor nudi neizčrpne
možnosti, prav tako širitev socialne podstave, iz katere izhaja članstvo. V korporativističnih oblikah pa mora društvo ohraniti
istovetnost in neodvisnost v skladu s svojim temeljnim poslanstvom. Predstavniki društva imajo v takih primerih na voljo vse
možnosti, od imperativnega pooblastila do nenačelnega pragmatizma, ko je merilo resnice njena uporabna vrednost, pa čeprav
za ceno očitka, da sodelujejo v nenačelnih združbah.
Namesto zaključka
Odločitev, da gremo na volitve, je bila pravzaprav dogovorjena že na upravnem odboru, po večkratni razpravi o tem, ali je
primerno, da "sodelujemo pri oblasti", ali to ne hromi ali otopi ostrine odzivanj na dogajanja; tudi o samocenzuri obnašanja in
svetniških nastopov je bilo govora. Prevladalo je stališče, da mora društvo vzporedno razvijati vzvode nadzora in druge načine
vplivanja na odločitve, sicer pa spodbujati in pomagati pri razvoju vzporednih civilnih oblik (društva, združenja, se povezovati z
njimi v stvarnih akcijah in podobno…).
Prav zadnja dogajanja okoli samovoljnega tolmačenja in uporabe prostorskih dokumentov pri poseganju na brežine Krke in
nenačelni urbanistični prijemi kažejo, da mora društvo okrepiti in razširiti orožarno možnih dejavnosti, med katerimi
neposreden vpliv na vzvode oblasti (tudi v občinskem svetu) nikakor ni na zadnjem mestu.

doc. dr. Stane Granda, doc. dr. Aleš Gabrič: Dolenjska ali jugovzhodna Slovenija?
Razmisleki o regionalizaciji Slovenije imajo smisel le v primeru, če upoštevamo dejanske že ustaljene regije. Vse ostalo bi
povzročilo enake procese, kot jih opažamo pri občinah, kjer so bile zgodovinske in lokalne posebnosti premalo upoštevane.
Jugovzhodna Slovenija je umeten pojem. Izhaja na eni strani iz ambicij posameznikov, ki si v prizadevanjih po originalnih
regionalizacijah "izmišljujejo" vedno nove regije. Pri tem izhajajo iz trenutnih političnih razmer ali pa hočejo cel sistem
prilagoditi oznakam, kot je severovzhodna Slovenija. Slednji izraz je nastal tudi zato, da bi pomagal odpraviti stara kranjskoštajerska nasprotja oziroma spomin na nekdanjo fevdalno delitev slovenskega etničnega ozemlja, ki je bila ena največjih ovir
združeni Sloveniji. Pojem Dolenjska ni nikoli imel takšne proti-vseslovenske konotacije.

Pojem Dolenjska je zelo star in sega vsaj v 15. stoletje. Obstaja tudi hipoteza, da bi lahko nastal že ob naselitvi Slovanov na to
področje. Ne glede na to, poimenovanje nima korenin v upravni, ampak v naravni legi. V nekdanji Kranjski je v nasprotju z
Gorenjsko, ki je bila zgoraj in gorata, Notranjske, ki je bila notranji del, označevalo dolenjo lego v deželi. Vsekakor je ime
izrazito slovensko in skozi stoletja udomačeno v ljudski rabi in strokovni terminologiji.
Obseg Dolenjske kot regije je bil v preteklosti različen. Skupno je bilo le to, da je bilo njeno naravno in upravno središče vselej
Novo mesto. V sodobni slovenski zavesti se zamejevanje Dolenjske naslanja predvsem na upravno razdelitev Marije Terezije, ki
je koncem prve polovice 18. stoletja ustanovila okrožje, imenovano v nemškem jeziku Unterkrain ali Neustädtler Kreis. Slednji
naziv se v slovenskem jeziku ni nikoli prijel. Za ljudi je bila to zgolj Dolenjska. Vanjo sta sodila tudi Bela krajina in Kočevska.
Slednja povezava zaradi slabih prometnih povezav in posebnega položaja kočevske vojvodine ni nikoli v polnosti zaživela.
Posebno vprašanje je Bela krajina. Tudi tega pojma ne kaže izgubiti iz zavesti in ga avtomatično vključevati v Dolenjsko, saj so
nas Belokranjci vedno šteli za Kranjce oziroma nekaj ne "njihovega". Če bi regija Dolenjska vključevala tudi Belo krajino, bi to
lahko sprožilo tudi vprašanje ustreznega poimenovanja regije (Dolenjska in Bela krajina).
V letih po drugi svetovni vojni so od Dolenjske "odcepili" Kostanjevico s širšim zaledjem in jo pripojili k Posavju. To je bila
posledica poskusa novih regionalizacij, ki ga je politika podpirala s favoriziranjem novih upravnih središč, v tem primeru
Krškega in zlasti Brežic. Krško so združili s štajerskim Vidmom onstran Save, toda takratno poimenovanje naselja kot Videm Krško se je v zadnjih desetletjih popolnoma izgubilo. Sevnica ni bila nikoli dolenjska, saj je bila vedno in je še danes na štajerski
strani Save! Tudi dolenjska pripadnost Radeč s širšim zaledjem je že vprašljiva. Enako velja za Višnjo Goro z okolico, ki je v
zgodovini upravno resda sodilo v dolenjski del Kranjske, a je gravitirala proti Ljubljani.
Glede na še nejasne kriterije za regionalizacijo Slovenije in na dediščino, ki smo jo priposestvovali v zadnjih desetletjih, je
vprašanje meja Dolenjske stvar upravnih znanosti in potreb prebivalstva. Te morajo biti najvišji kriterij, kjer je le njihovo
upoštevanje garant koristnosti in trajnosti sistema. Vsekakor pa to ne more veljati za poimenovanje. To je lahko in mora biti
zgolj Dolenjska. Vse drugo je zanikanje zgodovinskega spomina, slovenske in regionalne prepoznavnosti. Tudi danes tako
popularna Združena Evropa ne potrebuje ljudi brez identitete, brez samozavesti, ampak ljudi, ki vedo, kaj so bili, kaj so in kaj
hočejo ostati. Ali bomo do naše preteklosti, identitete in stoletja starih poimenovanj tako ravnodušni tudi, ko bo Združena
Evropa v kakšni od bodočih regionalizacij "nekdanjo" Slovenijo "preimenovala" v jugovzhodno regijo?

40 LET ZVESTOBE KRKI
Na nedavnem slavju so se v tovarni zdravil Krka spomnili sodelavcev, ki so podjetju zvesti 10, 20, 30, 35 in 40 let. Letos
praznuje 250 Krkašev, med njimi pa sta tudi predsednik uprave in glavni direktor Miloš Kovačič in prof. dr. Miha Japelj,
dolgoletni predsednik Sklada Krkinih nagrad, ki sta v Krki že 40 let. Spoštovanemu in zaslužnemu članu Krke Mihi Japlju, ki je
član upravnega odbora našega društva, iskreno čestitamo za 40-letno zvestobo Krki tudi vsi člani Društva Novo mesto.

Mitja Simič: VRNIMO OBMOČJE GRADIČEV KAMEN IN MOSTEK V ŽIVLJENJE MESTA
Malo je stavb v Novem mestu in njegovi bližnji okolici, ki se lahko pohvalijo, da imajo daljšo zgodovino kot mesto samo. Ena
takih je danes skoraj pozabljeni gradič Kamen v Kandiji (znan tudi kot Steinhof ali Šukljetov grad), ki se prvič omenja že leta
1351. Drugi gradič, ki stoji le lučaj stran, je Mostek (znan tudi kot Neuhof) in je bistveno mlajšega nastanka (2. pol. 17. stol.).
Tako Kamen kot Mostek sta dobila svojo sedanjo zunanjo podobo sredi 18. stoletja.
Gradiča sta pomembna tudi v kulturnozgodovinskem pomenu. Med lastniki Kamna je kar nekaj pomembnih osebnosti: pisec in
zdravnik J.B. Ganser (od 1662); pravnik, politik in zgodovinar F.A Plezhofer (ok. 1700); pravnik in narodnjak dr. Jožef Rozina
(ok. 1900) ter politik in zgodovinar dr. Fran Šuklje, ki je tu umrl leta 1935.
Mostek je znan po tem, da je tu zadnjih 14 let preživela velika Prešernova ljubezen Primicova Julija (por. pl. Scheuchenstuel), ki
je tu umrla leta 1864. Leta 1893 je gradič kupil samostan usmiljenih bratov iz Gradca. Na njegovi zadnji strani so prizidali
objekt, bistveno večji od osnovne stavbe ter v njem uredili prvo bolnišnico na Dolenjskem, ki so jo odprli leta 1894.
Ko omenjamo gradiča pa nikakor ne moremo mimo njunih parkovno urejenih vrtov, kakršnih ne prej ne kasneje na območju
sedanjega Novega mesta žal več ne zasledimo. Na franciscejskem katastru iz leta 1825 so izrisane zgledno urejene vrtne
površine, ki se raztezajo ob Krki vse od sedanje (ponesrečene) lokacije lekarne do izliva Težke vode ter proti jugu do sedanje
"nove bolnišnice".
Danes je to območje vključeno v t.i. zdravstveni kompleks. Gradiča sta dobesedno priključena k stavbam Splošne bolnišnice
Novo mesto, med njima pa poteka Kandijska cesta, ki je prometno preobremenjena in, kar je še huje, brez prave možnosti
razbremenitve.
Z novim ureditvenim načrtom, ki se trenutno pripravlja, ne bi smeli zamuditi priložnosti, da tako kakovosten prostor vključimo
v življenje mesta, zato bi pri vsakršnem poseganju v ta prostor morali izhajati iz naslednjih temeljnih predpostavk:
območje gradov Kamen in Mostek (v povezavi s Kandijo) je zgodovinsko pomemben del mesta,
brežine Krke in Težke vode so (ali morajo ponovno postati) vitalni življenjski prostor meščanov.

Iz teh izhodišč lahko izpeljemo nekatere konkretne naloge, kot so npr:
oživitev brežin Krke in Težke vode kot dela mestnih zelenih površin,
obnova parkovnih površin v povezavi z ustreznejšo namembnostjo gradičev,
primernejša ureditev platoja parkirišč pod gradom Kamen in prostor ob Težki vodi,
zmanjšanje prometa itd.
Pravo prenovo gradičev, ki sta se dandanes praktično izgubila iz zavesti mesta, ter njima pripadajočega prostora pa bi dosegli, če
bi jima namenili novo javno vsebino, ki bi upoštevala njuno bogato kulturno izročilo. Lepo bi bilo, če bi v bodočnosti lahko ta
prostor opisali približno tako, kot je v 18. stoletju zapisal znani dolenjski topograf Breckerfeld:
Mostek je podeželski gradič, pozidan sredi prelepega vrta... Lastniku nudi veliko užitkov podeželskega življenja, pa tudi veliko
udobnosti. Prav primerno bivališče nudi tistim, ki so potrebni telesnega in duševnega miru... K posebnosti kraja sodi nedvomno
posebno lep razgled.... Na levi strani se vije proti mestu Krka in v bližini gradiča se izliva vanjo Težka voda, ki žene številne
mline...

Tone Gošnik: CERKVICO SV. ROKA SO PORUŠILI NEMCI
V zadnjem IZZIVU smo objavili pismo našega člana Zdenka Hlavatyja, ki je obvestil pristojni sekretariat na Mestni občini
Novo mesto, da predstavljajo ostanki cerkve Sv. Roka v Regrči vasi resno nevarnost, saj se lahko še zrušijo, kar bi povzročilo
morebitne hude posledice.
Na željo nekaterih bralcev objavljamo danes še nekaj podatkov o usodi verskega objekta, ki je pred zadnjo vojno na Rokovo
nedeljo zbiral množice romarjev iz dolenjskih in belokranjskih krajev. Cerkvica je ena izmed žrtev druge svetovne vojne. O tem
je Tone Jakše v Dolenjskem listu 3. oktobra 1996 objavil svoj pogovor z Viktorjem Mežnarčičem, upokojencem iz nekdanje
kmečke Regrče vasi, ki je zdaj eno izmed spalnih naselij Novega mesta.
"Na Marofu nad Novim mestom smo spomladi 1944 morali kopati strelske jarke pod komando nemške posadke. Od cerkve
nad Regrčjo vasjo , katere zvonik je bil poškodovan že od prejšnjih obstreljevanj, se je proti nam nekajkrat usula toča krogel.
Nemški vojaki, ki so bili nedaleč od nas, so proti sv. Roku naravnali top in izstrelili več salv. Nekaj granat je zgrešilo cilj in
eksplodiralo na podgorjanskih njivah. Nikoli nisem zvedel, če je bil pri tem kdo ubit ali ranjen…
Potem se je od sv. Roka pokadilo in v strehi je zazijala luknja. Tedaj smo vedeli, da je cerkev smrtno zadeta. Okolica še ni bila
tako zaraščena kot je zdaj in stavbo smo dobro videli. Nihče več je po tistem ni zažigal, niti rušil.
Domačini so po vojni porabili nekaj lesa s cerkvenega ostrešja ter kamnov s porušenega zidu za obnovo domačij. Tako je
cerkev začela počasi propadati".
Tako Viktor Mežnarčič. Tudi Milka, njegova žena, se spominja, da so domačini kmalu po vojni želeli cerkvico obnoviti. Regrča
vas je trdno stala na prepihu vojne in je veliko pomagala v boju proti okupatorjem. Pisali so tudi sorodnikom v Ameriko in
želeli, da bi z njihovo pomočjo daleč naokoli znano cerkvico obnovili. Žal je bilo v tistih trdih povojnih letih povsod toliko
obnovitvenih in drugih nujnih del, ko je bilo treba najprej zaceliti boleče vojne rane. Želja po obnovi cerkvice je počasi
splahnela, čas pa je tekel naprej.
Zvonik nekdanje cerkvice sv. Roka, ki še vedno razločno kaže vojne rane, je danes takle, kot ga kaže fotografija iz letošnjega
marca.

Anton Škerlj: NARODNI DOM
Uprava Mestne občine Novo mesto je pripravila ustrezen akt o ustanovitvi sklada za obnovo in oživitev Narodnega doma v
Novem mestu tako, da bo le ta predvidoma v kratkem podpisan pri notarju. Šele s tem so izpolnjeni zakoniti pogoji poslovanje
tega sklada oziroma ustanove.
Za jesen letos predvidevamo usposobitev pritličja Narodnega doma za izvedbo posameznih prireditev in za uporabo
posameznih prostorov za sestanke društev v Novem mestu, ki morajo sedaj gostovati večinoma po raznih gostinskih lokalih.
Do popolne gradbene prenove Narodnega doma bo s pritličjem upravljal Dolenjski muzej v Novem mestu. Sklad za obnovo in
oživitev Narodnega doma bo imel tudi posebno strokovno telo, ki bo pripravilo predlog, kaj in kako naj bi se dogajalo v
celotnem narodnem domu po njegovi obnovi. Kdaj bo do te popolne obnove prišlo pa je največ odvisno od denarja, ki ga bo
sklad zbiral. To pa pomeni, da je vse to odvisno prvenstveno od Novomeščanov samih.

GOGA BI RADA OŽIVILA MESTO
Dragana Stankovič je v DNEVNIKU 15. marca objavila zanimiv članek o delu Društva novomeških študentov (DNŠ) in

njihove načrte za staro mestno jedro. Zapis poudarja resna prizadevanja DNŠ, ki je konec leta 1998 ustanovilo založbo ter skrbi
tudi za njen denarni pritok. DNŠ je ustanovilo študentski servis, ki je glavni vir dohodkov njegovih udejstvovanj, razen njega pa
še dva kulturna zavoda. Prvi je založba Goga, drugi pa prireditveno usmerjeni LokalPatriot. Ves denar iz dobička študentskega
servisa vlagajo v oba zavoda.
Goga je založba in knjigarna, a hkrati mnogo več kot to. Novomeščanom ponuja kakovostno knjižno proizvodnjo in predstavlja
znane, manj znane in novomeške avtorje, izdaja pa tudi mladinski časopis Park. Glavni in odgovorni urednik založbe Damijan
Šinigoj je izjavil, da vse, kar zaslužijo s knjigami, vložijo sproti v knjige. Na leto znaša to okrog 13 milijonov tolarjev.
Uveljavljajo tudi glasbeno zbirko Goga. Letos naj bi Goga izdala 7 leposlovnih knjig, dve zgoščenki in dve deli v zbirki
AnaGoga.
DNŠ in Goga skrbita tudi za prireditve, ki pestrijo življenje v Novem mestu. Lani so v atriju kavarne in drugod pripravili okrog
40 literarnih, filmskih in glasbenih večerov ter pogovorov ob okroglih mizah. Uspela je tudi poskusna prireditev Gogini poletni
vrtovi. Prizadevni mladi kulturni delavci društva in založbe pričakujejo za svoje načrte tudi malo večjo denarno pomoč občine,
saj delujejo v splošno korist in potrebno kulturno razgibanost na Dolenjskem.

MiM: IZLET NA GORJANCE
Novomeški rojaki, ki so si ustvarili domove v Ljubljani, vsaj enkrat na leto priredijo izlet v svoje nekdanje gnezdo. Tokrat so se
s svojim predsednikom Bogdanom Osolnikom odpravili h Gospodični na Gorjancih, se sprehodili do Miklavža, najpogumnejši
pa so se povzpeli celo na Trdinov vrh. Veliko ljubljanskih Novomeščanov, ki z zanimanjem spremljajo razvoj starega kraja, je
tudi članov Društva Novo mesto. Obiskala in nagovorila sta jih predsednik našega društva Tone Škerlj in podžupan mestne
občine Adolf Zupan ter jih seznanila z najnovejšimi dogajanji v društvu in občini.

