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Anton Škerlj: GRADNJA NA BREGU KRKE - KLJUB NASPROTOVANJU DRUŠTVA NOVO MESTO
ČEZ DVE LETI V ROTOVŽU
PRVI TISOČAKI ZA NARODNI DOM
VOLITVE 2002
Letos bo na Martinovo še posebej slovesno. Na nedeljo, dan pred največjim praznikom vseh zavednih Dolenjcev, bomo na
voliščih izbirali novega predsednika države ter nove župane in občinske svetnike. Tudi v krajevnih skupnostih pričakujmo
spremembe in nadomestila za tiste, ki so jim pošle moči. Nekoliko v senci letos potekajo priprave na volitve polovice državnih
svetnikov, ki jim poteka 5 letni mandat.
O volitvah predsednika republike vemo (skoraj) vse in ne kaže izgubljati besed. Če bo kateri izmed kandidatov dobil absolutno
večino, bo vse jasno že v nedeljo zvečer. V nasprotnem primeru pa bomo šli še enkrat na volišča _____in izbirali med tistima
dvema, ki sta v prvem poskusu dobila največ glasov. Okoliščina, da so predsedniške in lokalne volitve na isti dan, obeta višjo
volilno udeležbo; izkušnje namreč kažejo, da je volilna udeležba takrat, kadar gre za državne predstavnike, višja kot takrat, ko
volimo predstavnike na lokalni ravni.
Za medije si nekoliko manj zanimive volitve državnega sveta. Ne glede na polemike o potrebnosti in umestnosti državnega
sveta, ki pravzaprav potekajo že od prvih volitev državnega sveta, bomo letos spoznali polovico novih svetnikov. Državni svet
sicer šteje 40 članov, mandat traja 5 let. Ker so člani državnega sveta v bistvu predstavniki regionalnih in funkcionalnih
interesov, je volilna tehnika bolj zapletena. Volilno telo ne sestavljamo državljani neposredno, ampak "naši" predstavnikielektorji.
Da bodo volilne komisije in odbori na voliščih še bolj zaposleni, so župani na isti dan razpisali volitve v svete krajevnih
skupnosti in drugih oblik lokalnega organiziranja. Na voliščih bomo tako srečali še eno skrinjico več, kamor bomo vrgli
izpolnjeno glasovnico za vodstvo krajevne skupnosti. V vseh krajevnih skupnostih novomeške občine, teh je po novem 26,
bodo volili nove člane svetov KS.
Vsekakor bo več zanimanja za volitve županov. Za novomeško občino so imena kandidatov v glavnem že znana, ker pa traja
vlaganje in podpisovanje podpor kandidatur še vse do sredine meseca oktobra, lahko pride še do kakšnega presenečenja.
Kandidature lahko podajo stranke ali civilna združenja oziroma lahko nastopajo kandidati kot samostojni, neodvisni kandidati.
Razlike so v podpori kandidaturam,saj politične stranke prijavijo svoje kandidate neposredno, nestrankarski kandidati pa morajo
zbrati določeno število podpore. Pri nas je, glede na število volilcev, potrebno zbrati 200 podpisov. Praviloma imajo
nestrankarski kandidati tudi težje delo na volitvah. Člani društva Novo mesto nimamo svojega kandidata, kar je škoda, zato pa
bomo dali svoj glas tistemu, ki bo ustavil samopašno in škodljivo politiko razpolaganja s prostorom, obvaroval brežine reke
Krke in zelenice pred pokvarjenimi urbanisti, pohlepnimi interesi brezobzirnega kapitala in vrnil mestu življenje.
Ker Društvo Novo mesto ne verjame in ne zaupa političnim strankam, da to znajo in hočejo, bomo tudi letos dejavno nastopili
na volitvah v svet Mestne občine Novo mesto. Do sedaj sta naše interese zastopala dva svetnika, pa vse tako kaže, da je bil njun
glas pogosto prešibak
Zato gremo na volitve z jasno namero, da okrepimo svojo prisotnost s še kakšnim svetnikom, ki bo prispeval k večji
odmevnosti društvenih interesov. Na volitvah bomo nastopili s celotno listo, na kateri bo 32 uglednih članov društva in
prijateljev Novega mesta.
Kandidiranje in dajanje podpore za "civilne", nestrankarske liste poteka podobno kot za politične stranke, lista in zaporedje
kandidatov na njej pa bo določeno v skladu z našimi pravili. Kolikor več podpore bomo dobili toliko več mandatov bomo
osvojili, v svet pa bodo napredovali naši kandidati po zaporedju na listi.
Na volitvah lahko glasujemo le za eno listo, sicer bodo glasovnice neveljavne. Glasovali bomo "za" listo Društvo Novo mesto,
če pa bomo hoteli koga izmed naših kandidatov še posebej podpreti, mu lahko namenimo še "preferenčni glas". Ta na samo
število mandatov in skupni uspeh ne more vplivati, lahko pa v primeru, da kandidat "iz ozadja" liste dobi močno referenčno
podporo, pride v ospredje. To pa že ugotavlja občinska volilna komisija.
Razlike nastopijo po volitvah. Medtem ko "prave" politične stranke za svoja svetniška mesta lahko iz proračuna prejemajo
mesečno "podporo" (do sedaj 30 tolarjev glede na dobljeni glas na prejšnjih volitvah.), vsega tega za civilne liste in nestrankarske
kandidate ni. Ustavno sodišče je nekoč ugotovilo, da se društva financirajo "na drugačne načine", kar bi lahko pomenilo, da tega
denarja ne potrebujemo. To seveda ni res. Mesečno je tako padlo v strankino blagajno od 13.650 SIT za enega svetnika pa vse

do 125.880 SIT za tisto stranko, ki je imela največ svetnikov. Mesečno skoraj 400 tisočakov za vse stranke! Tudi s tega vidika a
je za občane ceneje, če glasujejo za nestrankarska združenja, na primer za društvo Novo mesto. Denar, ki ga bo tako prihranil
občinski proračun, bo zagotovo bolj koristno porabljen!
Na primer za Narodni dom.
Matjaž Verbič
OBČINA JE OD OBČANOV IN ZA OBČANE!
Društvo Novo mesto in naši predstavniki v občinskem svetu bomo uveljavljali strokovno utemeljen in javen način obravnavanja
problemov ter se zavzemali za take rešitve, ki bodo zadovoljile pričakovanja najširšega kroga meščanov oziroma občanov.
Prizadevali si bomo:
1.
za strokovne urbanistične in pravne podlage, za odprt in usklajen prostorski razvoj mesta
in podeželja ter tako
za bolj organizirano stanovanjsko gradnjo, za razvoj gospodarskih in obrtnih dejavnosti ter za organizirano pridobivanje
in opremljanje stavbnih zemljišč,
za hitrejše in enostavnejše pridobivanje dokumentacije in dovoljenj za gradnjo.
2.
za ustvarjanje pogojev za zdravo okolje, za dobre možnosti izobraževanja, za zaposlitve in stanovanja, za kulturno dogajanje,
razvedrilo in sprostitve, za druženje, torej vzdušje, ki bo pritegnilo nove prebivalce, nove strokovnjake, nove ideje in moči za
nadaljnji razvoj mesta in občine. Zato se bomo zavzemali:
za uresničevanje razvojnih programov, ki bodo omogočali zaposlovanje,
za urejanje in izgradnjo pešpoti, kolesarskih poti, otroških igrišč, športnih in rekreacijskih objektov,
za ustanovitev univerze v Novem mestu,
za ustanovitev stalnega gledališča v Novem mestu,
za ukrepe, ki bodo zmanjševali obremenjevanje okolja in prispevali k izboljšanju zatečenega stanja (varstvo voda,
zmanjševanje hrupa, ravnanje z odpadki, kakovost zraka),
za izboljšanje bivalnih razmer v stanovanjskih soseskah (ureditev parkiranja, zelenih
površin, površin za druženje in igro otrok ipd.).
3.
za gospodarski razvoj podeželja, ki naj sloni na naravnih danostih za ekološko pridelavo hrane, na uvajanju dopolnilnih
dejavnosti (kmečkem turizmu), na vinogradništvu (cvičku) ter na smotrni izrabi bogastva obsežnih gozdov;
za nadaljnjo izgradnjo komunalnega omrežja, izboljševanje oskrbe z električno energijo, izboljševanje prometnih povezav ter
urejanje oskrbe prebivalstva kar naj prispeva k izenačevanju pogojev za delo in bivanje v naši občini ter k ohranjanju kulturne
krajine, značilnosti vaške poselitve in gradnje v takem okolju.
4.
za pospešeno reševanje prometnih, energetskih ter drugih oskrbnih sistemov,
ki povzročajo dolenjskemu in novomeškemu gospodarstvu dodatne skrbi in stroške ter
otežujejo bivanje v tem prostoru,:
za čimprejšnjo dograditev dolenjskega kraka avtoceste z dvema priključkoma Novega
mesta na avtocesto,
za posodobitev železniških povezav in objektov,
za zgraditev zadostnih energetskih in telekomunikacijskih povezav.
5.
za reševanje značilnih težav posameznih skupin občanov in za zagotavljanje:
primerne razmere otrokom v vrtcih in šolah, otroška igrišča, varne poti in pogoje za zdrav razvoj,
najboljše pogoje mladim za izobraževanje, primerno kulturno, športno in zabavno udejstvovanje ter zdrave oblike
življenja,
primerno varnost starejšim občanom, oskrbo ter možnost izobraževanja in kulturnega udejstvovanja v tretjem
življenjskem obdobju,
ljudem s posebnimi potrebami (invalidom) urejanje njihovih posebnih problemov za lažje premagovanje njihovih
življenjskih težav.

6.
za učinkovito varstvo, vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, tako značilne za Dolenjsko, našo občino in
Novo mesto, ter tudi na tem graditi kulturno in turistično ponudbo mesta in občine, kar pomeni:
zagotoviti primerno predstavitev bogate arheološke dediščine,
zagotoviti učinkovito varstvo reke Krke in postopno izboljšanje čistosti njene vode ter začeti odločnejša prizadevanja za
razglasitev reke Krke za naravni spomenik,
nadaljevati prizadevanja za prenovo, urejanje in oživljanje zgodovinskega mestnega jedra Novega mesta ter pri tem
namenjati še posebno skrb prenovi Rotovža, Narodnega doma, območja gradu Grm, urejanju talnih površin, pročelij,
ulični opremi in urejanju prometa v mestnem jedru,
ohranjati značilnosti dolenjskih vinskih goric in kulturno krajino,
uveljavljati ukrepe za večje varstvo primestnih gozdov in zelenih površin mesta,
nadaljevati postopke za ustanovitev krajinskega parka Gorjanci.
7.
za sprotno in dolgoročno reševanje perečih mestnih prometnih zagat in za izgradnjo potrebnih prometnih površin in povezav.
8.
za regionalno povezovanje in sodelovanje pri reševanje skupnih zadev, kot so:
promet, ravnanje s komunalnimi odpadki, varstva voda, varstvo reke Krke, Gorjancev in blagovne znamke "cviček",
zagotavljanje pogojev za delovanje in financiranje regionalnih ustanov,
oblikovanje pokrajine s sedežem v Novem mestu in uveljavljanje izrazitejše vloge Novega mesta kot regionalnega središča
v upravnem, gospodarskem in verskem pogledu (škofija).
9.
za zadosten vpliv javnosti na oblikovanje in sprejemanje tistih rešitev, ki zadevajo najširši krog občanov.
10.
da bodo strokovne javne službe ravnale učinkovito, zakonito in strokovno ter kritično obravnavale ugotovljena neskladja,
sprejemale pobude in predloge občanov ter dejavnikov civilne družbe, kot tudi hitreje prilagajale občinske predpise
spremenjenim razmeram in potrebam občanov.
Le tako bo občina res "od občanov in za občane".
VOLITVE 2002 - PRISPEVEK K OBLIKOVANJU VOLILNEGA PROGRAMA
Društvo Novo mesto in naši predstavniki v občinskem svetu bomo uveljavljali strokovno utemeljen in javen način obravnavanja
problemov ter se zavzemali za take rešitve, ki bodo zadovoljile pričakovanja kar najširšega kroga meščanov oziroma občanov.
Osnovni cilji in vsebinske usmeritve
1. Zagotoviti je treba strokovne urbanistične in pravne podlage za odprt in usklajen
prostorski razvoj mesta in podeželja ter s tem:
odpirati možnosti za bolj organizirano stanovanjsko gradnjo, za razvoj gospodarskih in obrtnih dejavnosti ter za
organizirano pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč,
omogočiti hitrejše in enostavnejše pridobivanje dokumentacije in dovoljenj za gradnjo.
2. V Novem mestu je treba ustvarjati pogoje za zdravo okolje, za dobre možnosti izobraževanja, za zaposlitve in stanovanja, za
kulturno dogajanje, razvedrilo in sprostitve, za druženje, torej vzdušje, ki bo pritegnilo nove prebivalce, nove strokovnjake, nove
ideje in moči za nadaljnji razvoj mesta in občine. Zato se bomo zavzemali:
za uresničevanje razvojnih programov, ki bodo omogočali zaposlovanje,
za urejanje in izgradnjo pešpoti, kolesarskih poti, otroških igrišč, športnih in
rekreacijskih objektov,
za ustanovitev univerze v Novem mestu,
za ustanovitev stalnega gledališča v Novem mestu,
za ukrepe, ki bodo zmanjševali obremenjevanje okolja in prispevali k sanaciji
zatečenega stanja (varstvo voda, zmanjševanje hrupa, ravnanje z odpadki, kakovost zraka),
za izboljšanje bivalnih razmer v stanovanjskih soseskah (ureditev parkiranja, zelenih
površin, površin za druženje in igro otrok ipd.).

3. Gospodarski razvoj podeželja mora sloneti na naravnih danostih za ekološko pridelavo
hrane, na uvajanju dopolnilnih dejavnosti (kmečkem turizmu), na vinogradništvu (cvičku) ter na smotrni izrabi bogastva
obsežnih gozdov. Nadaljnja izgradnja komunalnega omrežja, izboljševanje oskrbe z električno energijo, izboljševanje prometnih
povezav ter urejanje oskrbe prebivalstva bo prispevalo k izenačevanju pogojev za delo in bivanje v naši občini ter k ohranjanju
kulturne krajine, značilnosti vaške poselitve in gradnje v takem okolju.
4. Terjati je treba pospešeno reševanje prometnih, energetskih ter drugih oskrbnih sistemov, ki povzročajo dolenjskemu in
novomeškemu gospodarstvu dodatne skrbi in stroške ter otežujejo bivanje v tem prostoru, zato je potrebna:
čimprejšnja dograditev dolenjskega kraka avtoceste z dvema priključkoma Novega mesta na avtocesto,
posodobitev železniških povezav in objektov,
zgraditev zadostnih energetskih in telekomunikacijskih povezav.
5. Skrbeti je treba za reševanje značilnih problemov posameznih skupin občanov in jim zagotavljati naslednje:
otrokom primerne razmere v vrtcih in šolah, otroška igrišča, varne poti in pogoje za
zdrav razvoj,
mladini kar najboljše pogoje za izobraževanje, primerno kulturno, športno in zabavno
udejstvovanje ter zdrave oblike življenja,
starejšim občanom primerno varnost in oskrbo ter možnost izobraževanja in kulturnega udejstvovanja v tretjem
življenjskem obdobju,
ljudem s posebnimi potrebami (invalidom) urejanje njihovih posebnih problemov za
lažje premagovanje njihovih življenjskih težav.
6. Zagotoviti je treba učinkovito varstvo, vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, tako značilne za Dolenjsko,
našo občino in Novo mesto, ter tudi na tem graditi kulturno in turistično ponudbo mesta in občine. Potrebno je:
zagotoviti primerno predstavitev bogate arheološke dediščine,
zagotoviti učinkovito varstvo reke Krke, skrbeti za postopno izboljšanje čistosti njene
vode ter začeti odločnejša prizadevanja za razglasitev reke Krke za naravni spomenik,
nadaljevati prizadevanja za prenovo, urejanje in oživljanje zgodovinskega mestnega
jedra Novega mesta in pri tem namenjati še posebno skrb prenovi Rotovža, Narodnega doma, območja gradu Grm,
urejanju talnih površin, fasad, ulični opremi ter urejanju
prometa v mestnem jedru,
ohranjati značilnosti dolenjskih vinskih goric in kulturno krajino,
uveljavljati ukrepe za večje varstvo primestnih gozdov in zelenih površin mesta,
nadaljevati postopke za ustanovitev krajinskega parka Gorjanci.
7. Skrbeti je treba tudi za sprotno in dolgoročno reševanje perečih mestnih prometnih problemov in za izgradnjo potrebnih
prometnih površin in povezav.
8. Potrebno je regionalno povezovanje in sodelovanje za reševanje skupnih problemov, kot so:
promet, ravnanje s komunalnimi odpadki, varstva voda, varstvo reke Krke,
Gorjancev in blagovne znamke "cviček",
zagotavljanje pogojev za delovanje in financiranje regionalnih ustanov,
oblikovanje pokrajine s sedežem v Novem mestu in uveljavljanje izrazitejše vloge Novega mesta kot regionalnega središča
v upravnem, gospodarskem in verskem pogledu (škofija).
9. Zagotoviti je treba zadosten vpliv javnosti na oblikovanje in sprejemanje tistih
rešitev, ki zadevajo najširši krog občanov.
10. Od strokovnih javnih služb pričakujemo učinkovito, zakonito in strokovno ravnanje,
kritično obravnavanje ugotovljenih neskladij, sprejemanje pobud in predlogov občanov
ter dejavnikov tako imenovane "civilne družbe" kakor tudi hitrejše prilagajanje občinskih predpisov spremenjenim razmeram in
potrebam občanov. Le tako bo občina res
"od občanov in za občane".

GRADNJA NA BREGU KRKE - KLJUB NASPROTOVANJU DRUŠTVA NOVO MESTO

V imenu Društva Novo mesto sem dolžan pojasnilo številnim Novomeščanom, ki so mene kakor tudi druge člane Upravnega
odbora Društva Novo mesto v zadnjem času spraševali, zakaj društvo nič ne ukrene proti gradnji na brežini reke Krke med
Kandijsko cesto in vodotokom Krke na kraju, kjer je stala prej kovinarska delavnica.
Društvo Novo mesto je dobilo informacijo, da je firma Brik, d. o. o., Koper dobila lokacijsko dovoljenje za gradnjo poslovno
stanovanjskega objekta na zgoraj omenjenem mestu, ko je bilo to lokacijsko dovoljenje že pravnomočno. Pred tem nismo imeli
"dostopa" do podatkov upravnega spisa, ker društvo nima položaja stranke v takem postopku, upravni organi v Novem mestu
pa so očitno smatrali, da je bolj koristno, da o nameravani dovolitvi lokacije tega društva ne obveščajo (če so že hoteli tako
dovoljenje za vsako ceno izdati). Zato je društvo takoj, ko je za lokacijsko dovoljenje izvedelo, poslalo apel županu Mestne
občine Novo mesto dne 20. 5. 2002 v katerem je izrecno navedlo, da "do gradnje objekta na tej lokaciji ne bi smelo priti …
obstoječi objekt bi bilo potrebno podreti in zemljišče nameniti v javno dobro mestu … (pristop k vodi, čolnarna, odpiranje
pogledov na Breg in Kapitelj, ureditev peš in kolesarskega prometa, ipd.." Na to vlogo nismo prejeli odgovora. Zato smo za
dne 10. 6. 2002 sklicali novinarko konferenco na kateri smo številnim prisotnim novinarjem prikazali škodljivost nameravane
gradnje za Novo mesto in Novomeščane. Tudi po tej novinarski konferenci in v javnih medijih objavljenih prispevkih
novinarjev, ki so o problematiki obširno pisali, Upravna enota v Novem mestu, ki je izdala to lokacijsko dovoljenje, sploh ni
reagirala, zanimivo pa je, da je uprava Mestne občine Novo mesto sklicala svojo novinarsko konferenco, na kateri je novinarjem
dokazovala, da je izdano lokacijsko dovoljenje zakonito in da gre pri presojah uprave in Društva Novo mesto samo za različne
okuse.
Proti sredini meseca julija je Društvo Novo mesto dobilo popolnoma zasebne informacije, da bo prišlo v kratkem do rušenja
stare kovinarske delavnice in začetka gradnje novega objekta. Zato je poslalo Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Republike Slovenije obrazlo3eno vlogo s predlogom, da po nadzorstveni pravici v skladu z določbami Zakona o splošnem
upravnem postopku odpravi ali pa razveljavi izdano lokacijsko dovoljenje. Ministrstvo je odgovorilo po dobrih treh tednih od
prejema te vloge ne da bi si na terenu kakorkoli ogledalo dejansko stanje, da pobuda ni utemeljena. To svojo odločitev je
ministrstvo utemeljilo tako, da je odgovorilo na posamezne argumente Društva Novo mesto takole :
Društvo je navedlo, da pred izdajo lokacijskega dovoljenja ni bilo pridobljeno dovoljenje, ki ga predpisuje Zakon o
varstvu okolja, ker gre v zadevi za poseg v vodno zemljišče, Ministrstvo pa odgovarja : "Iz… citiranih odločb in lokacijske
dokumentacije … ni mogoče ugotoviti ali gre v danem primeru res za vodno zemljišče, saj so… vodna zemljišča struge in
korita z brežinami do višine srednje letne vode… Do kod torej v danem primeru sega višina srednje letne vode… iz
omenjenih podatkov ni razvidno in torej dejansko stanje s tem v zvezi ni popolno ugotovljeno" ;
V pobudi Društva Novo mesto je bil naslednji argument protizakonistosti lokacijskega dovoljenja, da balkon spornega
objekta sega izven meja investitorjevih parcel, ki sta navedeni v lokacijskem dovoljenju in to na parcelo vodotoka oziroma
na vodno zemljišče. Ministrstvo odgovarja : "Ni možno trditi, da je zemljišče pod balkonom že vodno zemljišče, je pa res
da balkon sega preko parcelne meje parc. št. 470/1 in 469/1 k. o. Kandija (ki sta investitorjeva last, op. pisca) vendar pa
se v zvezi s tem zastavlja vprašanje kdo je lastnik zemljišča na katerega sega omenjeni balkon saj tega prvo stopni organ ni
ugotavljal (lahko pa bi bil npr. lastnik tega zemljišča tudi investitor), torej je dejansko stanje v zvezi s tem zopet
nepopolno
ugotovljeno…" ;
Društvo Novo mesto je izrecno ugovarjalo tudi temu, da se s predlagano gradnjo onemogoča dostopnost in prehodnost
brežine vzdolž novo predvidenega objekta. Ministrstvo odgovarja : "… drugo stopnji organ niti iz omenjene
dokumentacije ne more zaključiti, da bo s predlaganim objektom dostopnost in prehodnost brežine reke Krke vzdolž
predvidenega objekta onemogočena."
Kljub vsem tem ugotovitvam, da je bil postopek pred Upravno enoto v Novem mestu "šlampast" in da bistvene okoliščine o
dejanskem stanju sploh niso bile ugotovljene, pa se je Ministrstvo postavilo na stališče, da bi lahko odpravilo ali razveljavilo
lokacijsko dovoljenje samo v primeru, če bi bil materialni zakon "očitno" kršen, česar pa v konkretnem primeru ne morejo
ugotoviti.
Spoštovani bralci, sami se boste morali odločiti ali vas bo zadovoljila pisarniško suhoparna obrazložitev Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, ki je ni podpisal niti minister, niti kateri koli od sekretarjev na ministrstvu ali pa vas bo prepričalo dejstvo, da
vam pred očmi raste železo betonski kolos na ožini med reko Krko in Kandijsko cesto, ki bo nesorazmerno daljši in višji kot je
bil prejšnji objekt, oblika strehe pa bo odstopala tudi od vseh drugih stavb v Novem mestu. Glede starega objekta pa smo upali,
da se bo sčasoma tako sam podrl in bo na Mestni občini v Novem mestu toliko zavzetosti za to mesto, da bo brežine reke Krke
namenila Novomeščanom, ne pa kateri koli firmi, ki ima kapital, s katerim lahko pride do takega objekta na taki lokaciji.
Žal nismo uspeli.
V Društvu Novo mesto imamo mirno vest zaradi tega, ker smo dejansko storili vse, kar se v okviru civiliziranih in pravnih norm
lahko stori, ali pa bo imela tako mirno vest uprava, ki je pripeljala do izdaje takega lokacijskega dovoljenja, pa je seveda drugo
vprašanje. V mestu se namreč vse preveč govori o tem, da upravi ni mogoče pripisati take nesposobnosti kot bi
rezultirala iz izdaje takega dovoljenja, da pa lahko danes dosežeš vse, če imaš za to na razpolago ustrezen kapital. Kljub temu pa
si bomo še naprej prizadevali za to, da bo oblast bolj prijazna do mesta, kot se je izkazala v tem primeru.
Za upravni odbor- predsednik:
Anton Škerlj
Novo mesto, dne 12. 9. 2002

ČEZ DVE LETI V ROTOVŽU
Novomeški Rotovž je poleti "praznoval" 97-ti rojstni dan - Zdaj so se lotili obnove, gradbena dela naj bi končali spomladi,
vselitev pa načrtujejo leta 2004
"Praznovanje" je bolj praznjenje, saj je v častitljivem poslopju zasedenih vse manj prostorov, ki bi služili kakšni mestni koristi. V
začetku meseca pa je župan dr. Tone Starc podpisal z direktorjem gradbenega podjetja Pam Alešem Plavcem pogodbo o obnovi
mestne hiše.
Novomeški Rotovž so zgradili leta leta 1905 za potrebe mestne uprave in hranilnice, ki sta se naselili v prvem in drugem
nadstropju, v pritličju pa so gospodovali policijska stražarnica, sodnijska služba in mestni zapori. Po drugi svetovni vojni je v
njej še delovala občinska uprava, potem pa so se vrstili drugačni uporabniki, od mestnih pa samo še skupnost krajevnih
skupnosti.
Po ustanovitvi mestne občine Novo mesto je zamisel o preselitvi županstva v Rotovž ponovno oživela. Najmanj trije župani so
se zaklinjali, da se bodo s svojo komoro nastanili v mestni hiši, pa nič - no, zdaj se je vsaj premaknilo! Končno gre tudi za
prizadevanja, da staro mestno jedro ne bi popolnoma izumrlo, kot je ob podpisu pogodbe povedala direktorica novomeške
občinske uprave Mojca Novak. Ob tem so se v zadnjem času lotili urejanja nekaterih ulic, obnove Narodnega doma, načrtovanja
nove tržnice in prometa v središču mesta, obnove starih prostorov Knjižnice Mirana Jarca in podobno.
V obnovljeni Rotovž, kjer bo na voljo 565 metrov uporabnih površin, se bosta preselila župan in občinski svet s svojimi
službami, na voljo pa bo tudi dvorana za posebne priložnosti, kot so sprejemi uglednih gostov in zaslužnih občanov.
Pritličje je arhitekt Bojan Skrt iz Arhitektona namenil turistično informacijskemu središču in tajništvu s sprejemnim prostorom,
v prvem nadstropju bosta 40- sedežna sejna dvorana in tajništvo občinskega sveta, v drugem bo županova pisarna s tajništvom
in vodjo kabineta,
v tretjem pa balkon za goste nad županovo pisarno in prostori za arhiv.
Gradbeni del obnove Rotovža bo občino stal 82 milijonov, za opremo pa bo treba odšteti še nadaljnjih 170 milijonov. Upajo, da
se bodo lahko preselili prej, ko bo Rotovž star sto let - prva slavnostna seja mestnega sveta v novem poslopju je bila namreč 18.
avgusta 1905.
PRVI TISOČAKI ZA NARODNI DOM
Na občnem zboru letos februarja smo sklenili, da bomo člani Društva Novo mesto prispevali vsak po vsaj 1000 tolarjev na
račun Ustanove za obnovo in oživitev Narodnega doma v Novem mestu. Predsednik Društva Tone Škerlj in župan Mestne
občine Novo mesto Tone Starc sta tudi pri notarju že pred počitnicami podpisala listino o ustanovitvi sklada in jo poslala
Ministrstvu za kulturo, ki je pristojno za odobritev. Pri Upravi Mestne občine smo izvedeli, da je odločba Ministrstva zgolj
formalnost, zato je naše društvo v sklad Ustanove že vplačalo dogovorjeni znesek 150 tisoč tolarjev. Prav tako je na
transakcijski račun Ustanove plačala Mestna občina Novo mesto obljubljeni milijon tolarjev.
Da ne bi na februarski sklep pozabili, je Upravni odbor Društva na avgustovski seji sklenil naprositi vse naše članice in člane,
naj po možnostih simbolično prispevajo v blagajno Ustanove vsak po 1000 tolarjev. Znesek seveda ni omejen, pa tudi ponovno
nakazilo ne ...
Predsednik Škerlj je v pismu članstvu pozval k sodelovanju in že v nekaj dneh se je na računu zbral kar čeden znesek. Upravni
odbor Ustanove bo sicer pripravil posebna priznanja vsem darovalcem in tudi sicer poskrbel za trajno in poimensko zabeležko
vseh prispevkov, za prvo silo in spodbudo drugim pa objavljamo imena prvih dobrotnikov. Želimo dobiti čim bolj množično
podporo Novomeščanov in seveda vseh, ki se zavedajo izjemnega pomena prvega narodnega doma na Slovenskem, saj bomo
lahko tako z več korajže zaprosili za pomoč tudi podjetja in državo.
Svoje prispevke lahko nakažejo darovalci na transakcijski račun številka 02970-0092436024 pri NLB, d.d. Divizija Dolenjska.
Kot namen nakazila naj napišejo Za Narodni dom, prejemnik pa je Ustanova za obnovo in oživitev Narodnega doma.

