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Zakaj šport? Za mulce moje generacije je
bil to najboljši in najpogostejši beg pred
realnostjo, ki so jo predstavljale šolske
in domače obveznosti, pričakovanja
staršev in okolja ter vseobsegajoči
dolgčas. Če kaj, smo imeli dovolj časa. In
na igrišču smo si bili vsi enaki, ne glede
na to, kakšen si bil, na katero šolo si
hodil, koliko si bil star. Če si znal vreči
na koš s sredine igrišča brez zaleta ali
uspešno predriblati tri nasprotnike
in žogo brcniti v »rašlje«, si bil naš.
Tudi če ti to ni uspelo, si bil naš. Ker je
bilo najpomembnejše, da si se trudil.
Šport je še vedno pomemben sestavni
del mojega življenja, trem malim
otrokom navkljub. Športne panoge so
se v letih zamenjale, ljubezen do igre,
druženja, tekmovalnosti in premagovanja
ovir pa je še vedno zelo živa. Vedno sem
želel športen način življenja približati
tudi svojim otrokom, ker verjamem,
da se bodo tako naučili discipline in
zdravega načina življenja. Ne vsiljujem
jim svojih gibalnih preferenc. Vsak od
njih naj najde svojo športno ljubezen.
Novo mesto je zame vedno bilo pravo
mesto športa. Pri tem ne mislim le na
odlične profesionalne dosežke športnic,
športnikov ali klubov, ampak tudi na
življenjski slog, ki ga redno udejanjamo
Novomeščani. En sosed je zagrizen
kolesar. Kolesarskih poti mu zlepa ne bo
zmanjkalo. Drugi rad vesla in supa. Krka
ne bo presahnila. S tretjim rada kdaj
pa kdaj vrževa na koš. Eno igrišče je za
našo vrsto hišk, drugo, še večje, le nekaj
minut stran. Kot so nekaj minut stran
tudi gozdovi, idealni za pohodništvo ali
tek. Vsega je dovolj, le izbrati moramo.

Sredi avgusta smo se mudili na
enotedenskem poletnem oddihu na
dalmatinski obali. Tu je vse drugače,
lovimo nov bioritem. Moja tukajšnja
rekreacija so daljše plavalne seanse.
Ena zjutraj, ena zvečer in ena enkrat
vmes. Tudi tukaj je zelo lepo. Ampak
po tednu dni komaj čakam, da
spet vidim domačo tablo s še bolj
domačnim napisom Novo mesto. Saj
veste, kako pravijo: »Povsod je lepo …«
Šport te nauči tudi vztrajnosti, ki je
zelo pomembna pri vseh življenjskih
dejanjih in odločitvah. Ne odnehaj do
cilja. Premagati moraš le samega sebe.
Nemogoče je le beseda. Vsak od nas
zmore več, kot si misli. Nobena ovira
ni previsoka. Z dobro ekipo (družino) je
mogoče čisto vse. Postaneš nepremagljiv.
Vesel sem, da je ta številka posvečena
prav športu. Ker je tako pomemben
sestavni del življenja številnih od nas.
Šport združuje. Razveseljuje in žalosti.
Krepi. Šport je marsikaj, banalen pa
nikoli. Pripadnost, ki jo mnogi čutimo
do domačega kraja ali države, pogosto
pride najbolj do izraza prav pri
športnih dosežkih. Na te smo najbolj
ponosni. Ker so jih dosegli »naši«.
Šport sčasoma postane način življenja.
Vsak človek ima vsak dan na razpolago
24 ur. Kaj bo z njimi naredil, je odvisno
le od njega. Mnogi radi trdijo, da
nimajo časa še za rekreacijo. Vedno
sem bil mnenja, da je to le izgovor. Če
parafraziram gospoda Terminatorja,
Arnolda
Schwarzeneggerja, če
ti
zmanjka ur v dnevu, potem pa spi
hitreje! Vse je le stvar percepcije.
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KO L U M N A

ZDRAV DUH IN
ZDRAVJE V OSPREDJU

Boštjan Pucelj

S tem ko postavljamo na prvo mesto
zdrav duh, izpostavljamo vrednote, ki so
bile podlaga za vse, kar je zaznamovalo
pozitivno razvojno pot Novega mesta
do današnjih dni. Zdrav duh pomeni, da
moramo znati biti tudi sami ambasadorji
našega mesta in občine, da znamo realno
ocenjevati, kaj je dobro in slabo v naši
lokalni skupnosti, in si upati ustvarjati
in živeti vizijo najboljšega (majhnega)
mesta po kakovosti bivanja. Številni
sogovorniki in ocenjevalci iz drugih
okolij nam takšno usmeritev in uspešno
izvedbo dosedanjih korakov priznavajo.
Zadnja potrditev pravilnih korakov pri
strateško zastavljeni razvojni zgodbi
sta tudi kar dve nominaciji za nagrado
EU za sodobno arhitekturo Mies van
der Rohe kot eno najpomembnejših
tovrstnih priznanj v svetovnem merilu.
Med najboljšimi arhitekturnimi projekti
bosta izpostavljena ureditev velodroma
in atletske dvorane ter prenovljeno
novomeško mestno središče. Kar dve
sočasni nominaciji (izmed petih) v
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slovenskem merilu zadnjih nekaj let je
prav gotovo izjemen dosežek.
Novo mesto s svojo okolico je bilo in je še
danes okolje, v katerem delujejo številni
kulturniki in kjer ima kultura pomembno
mesto. Občani in lokalna skupnost živimo
s kulturo, znamo prepoznati ustvarjalne
dosežke skupin in posameznikov
ter jim dati ustrezno priznanje. Zato
letošnje praznovanje 100. obletnice
novomeške
pomladi
enakovredno
izpostavlja zgodovinski pomen oziroma
akterje avantgardnega gibanja izpred
100 let in tudi današnje ustvarjalce, ki
postavljajo našo občino na slovenski in
širši mednarodni zemljevid kot aktivno
kulturno jedro.
Kulturna ustvarjalnost nastaja tako v
nevladnih kot javnih organizacijah.
V uprizoritvah Anton Podbevšek Teatra,
v
glasbi
novega
novomeškega
glasbenega vala in v novi lokalni operni
produkciji, v likovnih izrazih Društva
likovnih umetnikov Dolenjske, v literarnih
delih novomeških pisateljic in pisateljev,
v knjigah, izdanih pri Založbi Goga, v
plesnih društvih ter v ustvarjalnosti
mladih in inovativnih posameznikov,
ki delujejo kot samostojni kulturni
ustvarjalci, kot tudi pri mladih upih v
novomeških osnovnih in srednjih šolah.

S V E T N I Š K I H

K LO P I

JUNIJ 2020–SEPTEMBER 2020

ALEŠ MAKOVAC POTRJEN ZA
DIREKTORJA ZAVODA NOVO MESTO
Na 13. redni seji so svetniki na področju
kadrovskih zadev razveljavili sklep o
imenovanju Dolores Kores za direktorico
Zavoda Novo mesto in imenovali Aleša
Makovca za novega direktorja. Ta je 1.
avgusta začel štiriletni mandat.

BIROKRATSKO OVIRANJE
DOGAJANJA V MESTNEM JEDRU
Občinski svet je avgusta na dveh dopisnih
sejah obravnaval postopke v zvezi s
pritožbo dveh občanov, ki se nanaša
na organizacijo prireditev v mestnem
jedru. Na 5. dopisni seji je občinski svet

imenoval svetnico Evo Filej Rudman za
vodenje upravnega postopka zahteve
za izločitev občinske pravobranilke
Ane Avsec in podžupana Boštjana
Groblerja iz upravnega postopka za
izdajo dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom ob
dogodkih na Novem in Glavnem trgu.
Diplomirana pravnica s strokovnim
izpitom iz upravnega postopka Eva
Filej Rudman je do 6. dopisne seje
pripravila poročilo, na podlagi katerega
so svetniki zavrnili zahtevo za izločitev
občinske pravobranilke in podžupana.
Mestna občina Novo mesto si tako s
spremembami občinskih in državnih
predpisov prizadeva, da prenovljenemu
mestnemu jedru zagotovi poseben status,
ki bo ob spoštovanju pravic stanovalcev
omogočal
razvoj
prireditvene
in
gostinske dejavnosti.

KADROVSKE ZADEVE
Občinski svet je potrdil imenovanje
dosedanje direktorice javnega zavoda
Dolenjski muzej Jasne Dokl Osolnik za

nov mandat za naslednjih pet let. Mandat
direktorice prične teči s 1. oktobrom
2020. Občinski svet je sprejel tudi
sklep o izločitvi župana Mestne občine
Novo mesto kot drugostopenjskega
organa v postopku izdaje dovoljenja
za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih
naprav na prireditvenih prostorih na
Glavnem in Novem trgu. Za vodenje
postopka in odločitev o pritožbi so
pooblastili Ano Avsec, podsekretarko in
občinsko pravobranilko. Dušan Pavlič
in Jožefa Šepetavc sta bila potrjena
za predstavnika ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Center za mandatno
obdobje štirih let, Mario Krapež,
Janez Povše in Darja Šurla Sladič pa
za predstavnike ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dragotina Ketteja, prav tako
za obdobje štirih let. Svet je potrdil še
imenovanje Janeza Murna, Tomaža Slaka
in Magdalene Udovč za predstavnike
ustanovitelja v svet javnega vzgojnoizobraževalnega
zavoda
Osnovna
šola Stopiče ter Mirana Hudoklina,
Tadeja Kapša in Gabi Ogulin Počrvina

Zaradi vsega navedenega imamo v
teh poznopoletnih oziroma že skoraj
jesenskih dneh dovolj razlogov, da
smo aktivni in sodelovalni tako kot
posamezniki kot v širših skupinah. Ker
tako uresničujemo zapisano vizijo v
naši strategiji, da Mestna občina Novo
mesto je in bo najkakovostnejše okolje
za bivanje in delo. Zdravja in zdravega
duha vam želim v prihodnjih dneh,
tednih in mesecih. Pa naj bo to na delu ali
sprehodu, športni ali kulturni prireditvi.
Ob vsakem času in povsod.

Peter Žunič Fabjančič

Ponosni smo, da se je Olimpijski komite
Slovenije ob prvem praznovanju novega
državnega praznika, dneva slovenskega

športa, ki bo 23. septembra, odločil,
da osrednji dogodek, vseslovenske
športne igre, organizira v Novem mestu.
Če verjamemo, da je zelo malo naključij,
potem je to logična posledica, da v Novem
mestu že 60. leto neprekinjeno potekajo
delavske športne igre v organizaciji
občinskega javnega zavoda, ki se jih
(v zadnjih letih) udeleži okoli 2.500
udeležencev, zaposlenih iz novomeških in
širše regijskih podjetij. Gre za posebnost
v slovenskem športnem prostoru, ki
nam jo marsikdo zavida oziroma nam
znajo športno čestitati za tako bogato
tradicijo, s katero bogatimo prostor v
smislu vključevanja delovno aktivne
populacije v šport in rekreacijo. Športno
ponudbo vsako leto tudi nadgrajujejo
in tako bo letos potekal že 3. novomeški
polmaraton, ki bo zaradi sedanjih
epidemioloških razmer zgolj eden od
dveh, ki bodo to leto izvedeni v Sloveniji.

I Z

KRONIKA OBČINSKEGA SVETA

Na julijski redni seji Občinskega sveta
je bilo v osredju imenovanje Aleša
Makovca za novega direktorja Zavoda
Novo mesto, na avgustovskih dopisnih
sejah pa birokratsko oviranje dogajanja v
mestnem jedru.

Gregor Macedoni, župan

Pred dvema letoma smo praznovali
Štukljevo leto, ki je bilo posvečeno
120-letnici rojstva največjega med
slovenskimi olimpijci – Leona Štuklja.
Spominsko leto ni bilo samo poklon
kulturni dediščini in športu v Novem
mestu, temveč in predvsem to, kar nas je
nagovarjal slogan: »Zdrav duh v Novem
mestu«. Zdrav duh nista samo fizična
pripravljenost in uspešnost, je tudi
odnos do življenja, okolja in predvsem
soljudi. V letošnjem letu imamo v času
epidemije veliko izzivov, kako v novih
okoliščinah iskati pravo ravnovesje med
individualnim in skupnim ter med skrbjo
za zdravje in vključenostjo v skupnost,
kar nas nenazadnje v pomembnem delu
opredeljuje kot socialna bitja.

> Vanesa Dželadini, Mestna občina Novo mesto
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in turizma za preostanek mandatnega
obdobja.

OSTALI AKTI

Peter Žunič Fabjančič

Na seji je občinski svet potrdil dopolnjeni
osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Podbreznik v prvem branju. Prav
tako je bil v prvem branju potrjen tudi
predlog Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Mirana Jarca Novo mesto, občinski svet
pa se je na seji seznanil tudi s poročilom o
realizaciji projekta Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske ter poročilom o
za predstavnike ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmihel. Pri imenovanjih
svetniki niso imeli pripomb, zato so
sklepčno potrdili tudi Sandija Vidica,
Jožefo Šepetavc in Frančiško Štampohar
za predstavnike ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Marjana Kozine Novo
mesto, Erna Povh pa je bila imenovana
za predstavnico lokalne skupnosti v

svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Gimnazija Novo mesto. Martino
Vrhovnik je po dveh mandatih v svetu
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Grm Novo mesto – center biotehnike in
turizma nasledil mag. Franc Bačar, ki je bil
imenovan za namestnika predstavnika
Mestne občine Novo mesto v Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Grm Novo mesto – center biotehnike

analizi stanja, odzivih in ukrepanju ob
epidemiji covid-19. Svetniki so sprejeli
tudi dopolnitev načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem, ki se
nanaša na občinska zemljišča, ki jih
DARS potrebuje za gradnjo odseka tretje
razvojne osi. Pri premoženjsko-pravnih
zadevah ni bilo večjih razprav, predlagana
sta bila dva sklepa z več spremembami
statusa zemljišč s statusom javnega dobra
in oba je svet soglasno potrdil.

PRISPEVKI SVETNIŠKIH SKUPIN

I Z

človeško. Veljavna Strategija dolgožive
družbe ugotavlja, da je za starejšo
populacijo značilen visok delež lastniških
stanovanjskih objektov. Ti pogosto
niso prilagojeni za tako populacijo, saj
v večstanovanjskih stavbah s tri- in več
etažami ni dvigal, premagovanje stopnic
pa predstavlja težavo tudi v zasebnih
hišah. Stanovanjski sklad v preteklosti ni
bil deležen preureditev za starejše.
Naše predloge in projekte smo 28. 8.
2020 predstavili tudi županu Mestne
občine Novo mesto. Z njimi se je strinjal in
obljubil iskreno podporo.
Pričakujemo, da bodo kaj več storili tudi
novo vodstvo in organi stranke v Ljubljani.
Naši
najpomembnejši
projekti:

predlagani

1. Finančna pomoč pri vgradnji dvigal
Vgradnja
dvigal
vseh
vrst
v
večstanovanjskih objektih, tudi zasebnih,
bi olajšala dostop in s tem možnost
dolgotrajnega bivanja v domačem
okolju. Odložena bi bila potreba po
institucionalnem varstvu.
Potrebno je izboljšati in prilagoditi
obstoječa stanovanja, tudi zasebna, za
bivanje starejših in gibalno oviranih.
Razširiti je potrebno vrata za dostop
z vozički, hojicami, ustrezno opremiti
kopalnice in sanitarije.
Po preverjenih informacijah so v Litvi
s sredstvi iz EU sofinancirali vgradnjo
dvigal.
2. Program Starejši za starejše

ČLOVEKA DOSTOJNO ZADNJE
OBDOBJE ŽIVLJENJA – BODIMO
ODGOVORNEJŠI
Smo v resnici pripravljeni popraviti
krivico sedanjim in prihodnjim starejšim
ali pa bomo dopustili, da jih z njo
pahnemo v grob, kot se je to zgodilo že
mnogim?
Vse je stvar politične odločitve. V Sloveniji
in naši občini moramo politiko do
reševanja problemov starejših dvigniti
na višjo civilizirano raven, postati bolj
človeški, odgovornejši. Za izboljšanje
pogojev življenja in dela starejših je
Vlada RS julija 2017 sprejela Strategijo
dolgožive družbe. V njej se je med drugim
zavezala, da bodo njena ministrstva
sprejela akcijske načrte ukrepov z nosilci
in roki za dve oz. štiri leta. Zaveza žal ni
6

izvršena. Strategija je bila v kasnejših
letih vsebina različnih posvetov, na
katerih so bili dani odgovori, kaj je
potrebno storiti v praksi za uresničitev
usmeritev, zapisanih v strategiji. Storilo pa
se je veliko premalo ali skoraj nič.
Tudi Strategija razvoja Novo mesto 2030
nam daje potrebne usmeritve za delo, na
katerega napotuje.
Povsem nova situacija z epidemijo
virusa COVID-19 je grozljivo razgalila
globino vsebin, zapisanih v navedenih
in drugih strategijah. Vse odgovorne je
opozorila, da so vlade, lokalne skupnosti
in drugi odgovorni že desetletja prelagali
reševanje teh hudih težav na kasnejši čas.
Nam primerljive države so v spoštovanju
do starejših veliko pred nami. V Sloveniji
tudi nekatere občine precej pred našo.

Zato je novomeški DeSUS na podlagi
analize našega bivalnega okolja in
razmer v Sloveniji kot že večkrat prej v
sodelovanju z Društvom upokojencev
Novo mesto in drugimi društvi v pisni
obliki pozval odgovorne, naj začnejo že
neštetokrat zapisano zares spreminjati
v prakso. Povsem uporabne usmeritve v
strategijah so namreč zadostna podlaga
za hitro pripravo najnujnejših projektov
za pridobitev sredstev EU v instrumentu za
odpornost in okrevanje (Next Generation
EU). Pri tem je spet opozoril, da napredka
ne dajo samo zidovi in kilometri asfalta,
ampak tudi »mehke vsebine«, ki jih tako
radi odrinemo na stran, za pozneje.
Želja velikega dela starejših je, da čim
dlje ostanejo doma, kar je za starejše
s prenizkimi pokojninami in državo
najceneje, predvsem pa prijazneje in

Program
zagotavlja
dostopno
in
dosegljivo prostovoljsko pomoč 66 %
starejšim od 69 let na celotnem območju
države. Program izvaja podporne storitve
dolgotrajne oskrbe na prostovoljski
osnovi in je zaradi svoje mreže izvajalcev
dostopen in dosegljiv uporabnikom na
celotnem območju države. Sistemska
ureditev financiranja bi omogočila
vključitev še 34 % nevključenih starejših.
Program že sedaj vključuje trikrat več
(20.833) prejemnikov prostovoljske
pomoči in storitev, kot jo zagotavlja
javni program Pomoč na domu. Država bi
morala prevzeti financiranje, izvajanje pa
bi moralo ostati v sferi civilne družbe.
3. Projekt Varni in povezani na domu
– E-oskrba
Projekt omogoča aktivno, bolj neodvisno
ter varno bivanje na domu vsem, ki

potrebujejo podporo pri samostojnem
življenju v domačem okolju.
4. Projekt telemedicine
Omogočil bi hitrejši dostop do
zdravstvenih storitev – opravljanje
storitev od doma, kar bi vplivalo na
skrajšanje čakalnih dob. Ob tem rotimo
odgovorne, naj vendar takoj zagotovijo
dostop do zdravnika.
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prijaznejša. V novomeškem DeSUS-u se
bomo zelo trudili za te cilje in uresničitev
navedenih projektov. Prav vsi so
uresničljivi.

Mag. Adolf Zupan,
vodja svetniške skupine DeSUS

5. Dnevni center in prostori za začasne
namestitve za dnevno varstvo in začasne
namestitve tistih, ki ne morejo skrbeti
zase.
6. Ureditev prostorov za namene sive in
rdeče cone za dostojno bivanje v obdobju
virusnih obolenj, ki bodo očitno postala
naša stalnica.
7. Ureditev novega prostora z vrtom za
dementne in rehabilitacijo
8. Izgradnja negovalne bolnišnice v
Novem mestu in zagotovitev paliative
9. Izgradnja novih kapacitet v domu za
starejše občane v Novem mestu
10. Spodbuditi naše občane, da naučijo
starejše uporabljati nove računalniške
storitve
11. Zagotoviti integrirano oskrbo oseb,
odvisnih od pomoči druge osebe po
najboljših praksah iz drugih občin in
tujine.
12. Vztrajati na zastavljenem projektu
izgradnje varovanih stanovanj, ki
zagotavljajo
ustrezen
prilagojen
bivanjski standard starejšim vse od časa,
ko še ne potrebujejo večjega obsega
oskrbe, pa do časa, ko je potrebna
celodnevna oskrba druge osebe. Bivanje
v varovanih stanovanjih odloži potrebo
po domskem varstvu in je smiselno najti
razmerje med varovanimi stanovanji in
domsko oskrbo.
Vsem odgovornim bomo še naprej
pripravljali poročila o stanju potreb in
rešitvah. Smo zmerni optimisti, ker se
stvari vsaj v naši občini premikajo na
bolje. Posebna zadolžitev podžupanje
za vodenje sistema lokalne blaginje,
ki zajema zgornje vsebine in še mnoge
druge, pomeni nov mejnik v skupnih
prizadevanjih
prisluhniti
potrebam
ljudi. Najprej so za realizacijo potrebni
ljudje, predani poslu in poslanstvu. Na
zadovoljstvo pa je Slovenija v ta namen
izpogajala kar veliko denarja iz EU.
Združimo moči in naredimo veliko skupaj.
In družba bo postala bolj človeška in

NAPREJ, NE NAZAJ
GAS se zavzema, da bi postala Dolenjska
GAS se zavzema, da bi postala Dolenjska
prepoznana
kot
lep,
komunalno
opremljen, urejen, prebivalcu in turistu
prijazen kraj.
Želimo več vlaganj v obnovo in razvoj
lokalnega okolja in mestnega jedra ter
vključevanje širšega kroga prebivalstva.
V imenu volivcev izpostavljamo pereče
teme, opozarjamo na pomanjkljivosti
obstoječega
sistema, spregovorimo
o nestrinjanju občanov z odločitvami
vodstva MONM. Nikomur ne želimo
»nagajati«. Nasprotno. Smo glasniki
ljudstva; »opozicija«, ki opozarja na
problematiko občanov.
Zavedamo se, da je v slogi moč.
Prizadevali si bomo, da bodo občani
slišani, delali bomo v njihovo dobro.
Želimo, da bi bila kakovost življenja
vseh občanov enaka in na zadovoljivem
nivoju. Naša želja je, da Dolenjska postane
območje z najboljšo infrastrukturo v
Sloveniji (sodobne in urejene ceste,
telekomunikacije, vodovod in kanalizacija
v vsakem zaselku in v vsaki hiši). Imamo
uspešno, močno gospodarstvo, ki nam
lahko pomaga pri uresničitvi te vizije.
Glejmo naprej. V slogi je moč. Čas je, da
s skupnimi prizadevanji vseh akterjev
iz občinske, politične, gospodarske in
kulturne sfere zgradimo temelje za boljšo
prihodnost našega kraja.
Poznavanje preteklosti je temelj za
graditev prihodnosti.
Ne pozabimo
na kulturo, ki je vez sedanjosti s
preteklostjo. Narod brez kulture ne
obstaja. Zato podpirajmo kulturne
ustanove in razvoj kulturnega turizma.
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Smisel življenja je biti odgovoren,
koristen, sočuten. Biti drugim v oporo, se
zavzemati za nekaj in poskrbeti, da bo svet
zaradi naših dejanj boljši. Skupaj pišimo
zgodovino našega kraja …; gospodarno,
aktivno, složno!

kegljišče, tenis igrišča in igrišča za
odbojko na mivki na Loki, prenovljeno
dvorano Marof, dvorano Livada, dvorano
v Stopičah … Izboljšuje se kolesarska
mreža, težko že pričakujemo nove brvi,
komaj pa čakamo nov bazen in pokrito
tribuno stadiona Portoval. Bodimo
ponosni na to, kar imamo, in to čim več
uporabljajmo.

Vesna Barborič,
članica svetniške skupine
GAS – Gospodarsko aktivne stranke

Primož Kobe,
svetniška skupina Lista Gregorja
Macedonija
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dosledno upoštevanje naše zakonodaje,
ki mora za vse veljati enako. Ministru
smo predstavili tudi nekaj nam znanih
konkretnih primerov.
Lokalna skupnost že izvaja projekte za
reševanje stanovanjske problematike
v omenjenem naselju, vendar brez
sodelovanja
države,
dolgoročnega
uspeha ne more biti. Posredovanje s
strani države je nujno pri reševanju
skoraj 100% brezposlenosti pri romski
populaciji, ki je vzrok mnogih drugih
težav in ravno tako velike nepismenosti,
katere največja žrtev so ravno romski
otroci, ki jim je s tem vzeta vsaka
možnost za uspešno vključitev v družbo
in enakopraven nastop na trgu dela.

Marko Dvornik,

I Z

mesecih nimajo na razpolago dovolj
prostora za športno vzgojo in pri nizkih
temperaturah telovadijo na zunanjih
igriščih, po drugi strani pa Olimpijski
vadbeni center Češča vas sameva in
ustvarja ogromno izgubo, ki bremeni
občinski proračun.
Z napovedano izgradnjo bazena v Češči
vasi se zgodba ponavlja: bazen bo
sameval, namesto da bi ga uporabljale
šole, ki bi na ta način tudi prispevale za
pokritje stroškov vzdrževanja.
Slabo delovanje Zavoda Novo mesto pa
hote ali nehote tudi negativno vpliva na
delovanje in uspehe športnih društev v
Mestni občini Novo mesto.
Ob tej priložnosti želimo četrtemu
direktorju v štirih letih obstoja Zavoda
Novo mesto, ki pokriva tudi šport,
uspešno delo.

svetniška skupina NSi

ŠPORT JE ZAKON
ŠPORT JE ZAKON se glasi naslov
kampanje Evropskega tedna športa, ki bo
letos potekal od 23. do 30. septembra.
Evropski teden športa je pobuda
Evropske komisije za spodbujanje
športa in telesne dejavnosti v Evropi.
Organiziran bo četrtič. Poglavitni cilj pa
je spodbuditi najširši krog prebivalcev k
redni telesni dejavnosti. Letos bomo v
Sloveniji 23. septembra prvič praznovali
tudi dan slovenskega športa. To je
dan, ki se je z zlatimi črkami zapisal v
zgodovino slovenskega športa, saj je
bila tedaj na podelitvi olimpijskih odličij
prvič zaigrana slovenska himna, in to kar
dvakrat. Prvo zlato olimpijsko medaljo je
Sloveniji priboril veslaški dvojni dvojec
Iztok Čop in Luka Špik, drugo pa Rajmond
Debevec z malokalibrsko puško.
V Novem mestu bomo obeleževali
teden športa na več načinov, ki
jih
brezplačno
pripravljajo
naše
organizacije. Izkoristimo to, saj je šport
pot do izboljšanja zdravja in telesne
pripravljenosti, zabave in sprostitve. Za
šport nam ne sme zmanjkati časa!
Šport povezuje in je najboljši ambasador
mesta ali države. Naši športniki to
dokazujejo. Novo mesto se lahko pohvali
z dobrimi pogoji za športno dejavnost
ter dobrimi ekipami, ki so lahko največji
oglas mesta.
Z vidika narave imamo najlepše objekte:
Krko, Gorjance, Machovo pot, Otočec ...
Infrastrukturno smo lahko ponosni na
Olimpijski vadbeni center v Češči vasi,
8

Srečko Vovko,

ZAHVALA POŽRTVOVALNIM
DELAVCEM DOMOV ZA
STAREJŠE OBČANE
V poletnih mesecih je bilo nekaj več
časa, da ministri obiščejo razne kraje po
Sloveniji in se na lastne oči prepričajo
glede problematik s svojih področij.
Janez Cigler Kralj (NSi), minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, je tako obiskal dva domova za
starejše občane v naši regiji, novomeškega
in trebanjskega. Z ministrom je bila
na obisku novomeščanka Mateja
Ribič (NSi), nekdanja direktorica DSO
Trebnje in aktualna sekretarka na tem
ministrstvu. Zahvalila sta se vsem
delavkam in delavcem domov za njihovo
požrtvovalno delo.
Minister je z županom Gregorjem
Macedonijem obiskal tudi naselje
Žabjak-Brezje in se pogovarjal s
prebivalci Bučne vasi.
V Novi Sloveniji smo veseli, da se odnos
države do dolgo prezrtih lokalnih težav
spreminja na bolje, kar je opazno tudi
pri romskem vprašanju v JV Sloveniji,
za katerega aktualna vlada priznava, da
bo za rešitev te problematike potrebna
večja vloga države.
Ministru Janezu Ciglerju Kralju smo
hvaležni, da si je vzel čas tudi za srečanje
z mestnim odborom NSi, na katerem
smo poudarili, da je za reševanje pereče
romske problematike potrebno bolj
usklajeno delovanje državnih organov in

predsedstvo ObO Socialnih demokratov
NM

ČRNI OBLAKI NAD NOVOMEŠKIM
ŠPORTOM
Ne moremo mimo dejstva, da minevajo
4 leta od ukinitve Agencije za šport
in njene priključitve novemu Zavodu
Novo mesto. Ukinitev Agencije za
šport je za novomeški šport pomenilo
veliko nazadovanje. Vlaganja v športno
infrastrukturo pa so nepremišljena
in napačna. To je pripeljalo do
katastrofalnih odločitev o športni
infrastrukturi, ki bo imela tudi velike
negativne finančne učinke za občinski
proračun v prihodnjih letih. Postavitev
Olimpijskega vadbenega centra v Češči
vasi je popolnoma zgrešen projekt.
Glede na to, da je bila obnovljena
celotna kolesarska steza, je lokacijsko
čisto vseeno, kje bi center stal, ker gre
dejansko v celoti za novogradnjo. Edina
naravna lokacija za tak objekt je v
športnem parku v Portovalu. Ta lokacija
je izrednega pomena zaradi bližine šol,
ki krvavo potrebujejo dodatne prostore
za izvajanje športne vzgoje. Z umestitvijo
olimpijskega centra v športni park
Portoval bi šolam čez zimo omogočili
normalne razmere za izvajanje športne
vzgoje, hkrati pa bi šole s plačilom
uporabnine poskrbele za pokrivanje
visokih stroškov olimpijskega centra.
Tako pa sedaj učenci in dijaki v zimskih

SOCIALNI
DEMOKRATI

tudi dejstvo, da je »naša« infrastruktura
zanimiva za uporabo in izvedbo športnih
dogodkov, ki presegajo občinske meje.
Prenovljeni velodrom z razširjeno vsebino
(kolesarstvo, atletika in triatlon) je edini v
radiju 500 km v tem delu Evrope. Izvedena
nova razsvetljava stadiona in zamenjana
plastična travna podlaga na nogometnem
igrišču v Portovalu nudita kvalitetno
uporabo vsem starostnim kategorijam.
Pripravljena je tudi dokumentacija za
začetek izgradnje pokritega bazena
z možnostjo dodatnega zunanjega
olimpijskega bazena, ki bo dopolnil
vsebino olimpijskega centra. Za povezavo
športnega centra Portoval in olimpijskega
centra pri Češči vasi je predvidena
izgradnja brvi v Irči vasi, za katero je bil
izveden arhitekturni natečaj. Pripravljene
je že veliko dokumentacije, katere
izvedbo, žal, upočasnjujejo posamezniki
s pritožbami na postopek nakupa oz.
razlastitve nepremičnine.
V Novem mestu se v športne aktivnosti
vključuje
širok
krog
prebivalcev
(olimpijada krajevnih skupnosti) in
zaposlenih (delavske športne igre) in
tako dajemo resnično velik poudarek
zdravemu duhu v zdravem telesu.

Peter Kostrevc,
svetniška skupina SDS

NOVO MESTO IN ŠPORT
Novo mesto je znano po močni industriji
Novo mesto je znano po močni industriji
in podjetništvu ter kulturnikih in
športnikih. Spomnimo se samo znanih
osebnosti s področja gimnastike,
kolesarstva, košarke, atletike in drugih
zvrsti športa, ki so s svojo prizadevnostjo
in trudom dosegli vrhunske rezultate
kljub skromni športni infrastrukturi v
Novem mestu.
Da bi zagotovili vsaj nekoliko boljše
pogoje za delo športnikov v Novem
mestu, smo si v svetniški skupini SDS
Novo mesto zadali cilj izgradnje oz.
prenove športnih objektov ter povezave
večjih športnih kompleksov s pešin kolesarskimi potmi. S skupnimi
močmi in povezanim delom koalicije
v Občinskem svetu Mestne občine
Novo mesto smo pomembne projekte
pripeljali do točke, ko nudijo možnost
vrhunske vadbe in s tem doseganje
vrhunskih rezultatov. Nezanemarljivo je

ŠPORTNE AKTIVNOSTI
JUŽNEGA IN JUGOVZHODNEGA
PODEŽELJA MO NOVO MESTO
Slovensko podeželje se je v zadnjih 20
Slovensko podeželje se je v zadnjih 20
letih močno spremenilo in podeželje
Mestne občine Novo mesto ni
nikakršna izjema. Želje po lagodnejšem
življenju, ki ga nudijo delovna mesta
v bližnji industriji, imajo prepogosto
za posledico tudi povečevanje deleža
neobdelanih kmetijskih zemljišč, s čimer
pa se povečuje tudi delež opustelih
zaraščenih površin. Če se politika do
slovenskega kmeta in kmetovanja,
prilagojenega slovenskim geografskim
razmeram, v kratkem ne bo bistveno
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spremenila, lahko v nekaj naslednjih
desetletjih
pričakujemo
drastično
spremembo v videzu kulturne krajine.
Kaj se pravzaprav v vaseh dogaja? Bolj
od mesta oddaljene vasi se praznijo in
vedno manj je v njih tudi sposobnih
obdelovalcev kmetijskih zemljišč. Vasi
v bližini mesta pa se glede števila
prebivalstva sicer povečujejo, žal pa se
tudi v njih obdelava kmetijskih površin
drastično zmanjšuje. Dodatna težava
pa je še ta, da mnoge priseljence moti
kmetijska dejavnost, ki povzroča hrup,
občasno se pojavijo neprijetne vonjave
in zaradi vremenskih razmer so lahko
onesnažene tudi poti. Ob tem se je treba
resno vprašati, kaj storiti, da se ti trendi
spremenijo in da bodo tudi prihajajoči
oz. novi rodovi občudovali obdelane
kmetijske površine ter v sozvočju z
naravo oblikovano kulturno krajino. Ena
izmed pomembnejših rešitev je zagotovo
ta, da ima podeželska mladina primerne
pogoje za svoj vsestranski razvoj, tako
glede izobraževanja in napredovanja v
znanju pri delu in poštenega plačila za
svoje delo kot tudi glede rekreativnih
in športnih aktivnosti. Enako pa je
pomembno, da so zadovoljene temeljne
potrebe po medsebojnem druženju tudi
odraslih in starejših. Ker MO Novo mesto
obeležuje pomembno športno obletnico,
želim v nadaljevanju prispevka nekoliko
podrobneje
osvetliti
le
športnorekreacijske aktivnosti v podeželskih
vaseh, zlasti v sedmih KS (Birčna vas,
Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče
in Uršna sela).
Znan je rek, da športne aktivnosti
krepijo človekovo zdravje, a je vendarle
šport pomemben tudi v širšem pogledu.
Športne aktivnosti omogočajo tudi
medsebojno druženje ljudi in s tem
izmenjavo
informacij,
omogočajo
sproščanje energije, ki se posebej pri
mladih še kako lahko hitro odrazi tudi z
negativnimi posledicami, in nenazadnje
šport lahko krepi tudi prijateljske vezi,
seveda če ni v ospredju boj za prestiž.
V marsikateri podeželski vasi si je
mladina že v preteklosti organizirala
sebi primerne športne igre. Vsekakor je
treba posebej omeniti vaška nogometna
igrišča. Mladina si je ta igrišča samostojno
urejala na primernem mestu katere od
t. i. vaških gmajn oz. skupnih pašnikov,
bolj zavzeti krajani, ki so se načeloma
organizirali tudi v športna društva, pa
so v obdobju zadnjih 10 let poskrbeli
tudi za asfaltirana športna igrišča, zlasti
za mali nogomet in košarko. Takšna
igrišča so v vaseh Birčna vas, Dolž, Hrib
pri Orehku, Gabrje, Jurna vas, Pangrč
Grm, Podgrad, Uršna sela, Stopiče, Velike
Brusnice in Veliki Orehek ter še drugod.
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V podeželskih centrih pa se v zadnjem
desetletju ob igriščih za mali nogomet
in košarko načrtno urejajo še nekateri
drugi športni objekti, primer so zlasti
balinišča in igrišča za odbojko. Balinišča
so posebej zanimiva tudi za starejše
občane. Posamezna društva upokojencev
tako organizirajo tudi balinarske turnirje
in si s takšnim druženjem jesen življenja
močno popestrijo. Že urejeno balinišče je
v Gabrju, pa na Dolžu (od leta 2017), na
Uršnih selih, kjer imajo organiziran tudi
balinarski klub Makute, in nenazadnje v
Stopičah, kjer je bilo balinišče zgrajeno
leta 2019 – tudi s pomočjo zbranih
sredstev na dobrodelni prireditvi
tajskega boksa v začetku julija 2019. Del
zbranih sredstev pa je bil namenjen tudi
izgradnji igrišča za odbojko na mivki v
letošnjem letu.
Gabrje je v športnem pogledu postalo
še posebej prepoznavno z organizacijo
kolesarskih dirk Kolesarskega društva
Papež Gabrje Podgorje, ki deluje od leta
1999.
Omeniti je treba tudi športne dejavnosti
v času gasilskih iger, ki so organizirana
tako za člane prostovoljnih gasilskih
društev kot tudi za veterane teh
društev. Prostovoljna gasilska društva v
omenjenih krajevnih skupnostih imajo
v podeželskih vaseh kar dolgo tradicijo,
nekatera že tudi več kot 100 let. Tudi na
teh igrah je priložnost za medsebojno
druženje, izmenjavo izkušenj, sklepanje
prijateljstev … Člane PGD odlikujeta
požrtvovalnost in pomoč sočloveku,
ki je v osebni človekovi stiski še kako
pomembna.
Od leta 2015 v MO Novo mesto potekajo
tudi športne igre krajevnih skupnosti.
To je poseben čas druženja, izmenjave
izkušenj, pa tudi izjemna priložnost za
dogovor o kakšni skupni družbeni akciji
v prihodnosti.
Bogato športno in družabno življenje ter
povezovanje zlasti podeželske mladine
je bila še pred nekaj leti značilnost
delovanja Društva podeželske mladine
Novo mesto. Zaradi menjave generacij je
delo v društvu žal zamrlo. Ker se v društvu
zavzemajo za vrednote, ki so pomembne
za vsestranski razvoj in napredek mladih
na podeželju, je njegova dejavnost na
podeželju še kako pomembna in zato je
treba ponovno delo društva na primeren
način podpreti. Morda tudi s kakšno
spremembo v zakonu o društvih.
V športno-rekreacijskem pogledu med
omenjenimi krajevnimi skupnostmi
pa posebej izstopa KS Stopiče. V
sodelovanju z bližnjimi krajevnimi
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skupnosti in MO Novo mesto je prišlo
do skupnega dogovora o izgradnji
večnamenske zaprte športne dvorane
ob osnovni šoli v Stopičah, ki je bila
zgrajena leta 2012. V dvorani se odvijajo
tako rekreativne dejavnosti kot tudi
šolske športne aktivnosti, športni
treningi in odmevnejša tekmovanja –
zlasti v rokometu. Vse od izgradnje
dvorane v njej pod pokroviteljstvom
tovarne zdravil Krka trenirajo dekleta
Ženskega rokometnega kluba Krka Novo
mesto. Čez dve leti bo klub proslavljal 50
let svojega neprekinjenega delovanja,
kar je častitljiva obletnica. V letu 2019
je bil klub tudi prejemnik občinskega
priznanja za najboljši športni kolektiv,
in sicer za kontinuirano in strokovno
delo v vseh starostnih kategorijah in
za pridobljen naslov državnih prvakinj.
Poslanstvo kluba je spodbujanje športa
in zdravega življenja med mladimi.
Zavzemajo pa se za vrednote, kot so:
poštena igra, medsebojna pomoč in
sodelovanje ter dobri šolski in študijski
uspehi.
Člani Slovenske ljudske stranke si
prizadevamo, da bi imeli tudi ljudje na
vsem podeželju kakovostne pogoje za
življenje, delo in razvedrilo. Le tako bo
naša kmetijska zemlja primerno obdelana
in bo lahko zagotovljena domača in
kakovostna hrana. Hkrati bomo ponosni
tudi na urejeno kulturno krajino. Skupni
napori po spoštovanju domačega
proizvajalca hrane in domače hrane pa
bodo v mladini spodbudili ponos in se
bo zaradi tega rada družila med seboj ter
brez zadržkov poprijela tudi za kakšna
težja kmečka dela. Zadrževanje mladine
doma bo posledično tudi razblinjalo
strahove odraslih in starejših, da bodo
na kmetijah ostali sami z že sicer težkim
življenjem. Primerno urejene športnorekreacijske aktivnosti na podeželju so
vsekakor lahko tudi delček, ki prispevajo
k boljšemu počutju krajanov v vaseh.

S V E T N I Š K I H

POLLETNO POROČILO O
IZVAJANJU PRORAČUNA ZA
LETO 2020
Svetniki smo konec julija po e-pošti
prejeli Poročilo o izvrševanju proračuna
Mestne občine Novo mesto v prvem
polletju leta 2020. Polletna poročila v
mandatu župana Gregorja Macedonija
niso več predmet obravnave na seji
občinskega sveta, kjer bi svetniki lahko
dobili dodatna pojasnila in odgovore ter
izrazili svoje mnenje v zvezi z izvajanjem
proračuna ob polletju tekočega leta
zaradi velikih odstopanj v realizaciji od
zastavljenih ciljev.
In kaj pravijo številke ob polletju, ko je
pričakovana 50-odstotna
realizacija?
Prihodkovna stran proračuna je bila
realizirana v višini 35 %. Predvsem je
zelo slabo črpanje EU-sredstev, samo
13 %, kar v znesku predstavlja cca 0,5
mio EUR od planiranih 4,2 mio EUR.
Odhodkovna stran je bila realizirana v
višini 28 %. Najnižjo realizacijo dosegajo
investicijski odhodki, samo v višini 14
%, kar v znesku predstavlja 3,4 mio
EUR od planiranih 23,6 mio EUR. Župan
je v prvi polovici leta izvedel kar 76
prerazporeditev v skupni višini 2 mio
EUR, večinoma iz postavk za investicije,
kar nakazuje še dodatno manjšo
realizacijo projektov, ki so bili predvideni
v letu 2020.
Že številke ob polletju izkazujejo zelo
netransparentno
in
negospodarno
planiranje prihodkov in odhodkov
proračuna za leto 2020 ter neučinkovito
izvajanje proračuna in črpanja evropskih
sredstev. Enak trend izkazujeta tudi
zaključna računa za leti 2018 in 2019.
Zato s strani svetniške skupine ZZD na
sejah občinskega sveta ob sprejemanju
proračuna in zaključnega računa
vsakič opozarjamo, da župan s svojim
delom ni upravičen do zaupanja v dana
pooblastila, saj je dejanska realizacija
proračunov veliko slabša od sprejetih
proračunov za tekoče leto.

Anton Goršin,
Slovenska ljudska stranka

K LO P I
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> Jure Marolt

UROŠ ZORMAN,
NEKDANJI ODLIČEN ROKOMETAŠ, AKTUALNI TRENER
TREBANJSKEGA TRIMA IN »NOVOPEČENI« NOVOMEŠČAN

»NAJPOMEMBNEJŠA JE PODPORA
DRUŽINE. NE GLEDE NA TO, S ČIM SE
UKVARJAŠ.«
Uroš Zorman je zagotovo eden najboljših igralcev v kratki, a bogati zgodovini slovenskega
rokometa. V svoji karieri je osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo, s svojimi klubi je bil
kar štirikrat evropski klubski prvak. Pred dvema letoma je zaključil svojo igralsko pot,
kmalu pa se je vrgel v trenerske vode. Letos prvič tudi v vlogi glavnega trenerja, in sicer
bo vodil trebanjski Trimo. S svojo družino pa je svoj novi dom našel prav v Novem mestu.

Zakaj Novo mesto? Kaj je bil odločilni
dejavnik pri tem, da ste si izbrali
dolenjsko prestolnico za svoj dom?
V Novo mesto se vračam že skoraj 20 let,
ker je žena od tu doma. Ko smo bili v tujini,
smo imeli vedno pripravljene torbe, levo,
desno, gor, dol, in tega smo imeli dovolj.
Zadnji dve leti sem bil sam v tujini, saj se je
žena zaradi otrok vrnila domov. Zelo težko
je bilo, ker sem bil v tujini sam, še posebej
ker imam majhne otroke. Po pravici
povedano sem imel tudi že malo dovolj
tujine, kjer sem bil 15 let. In vedno sem bil
bolj patriot, vedno rad pridem domov. To je
bil glavni razlog za selitev v Novo mesto,
malo pa sem imel tudi sreče, ker se mi je
ponudila možnost sodelovanja s Trimom
in tako sem ubil dve muhi na en mah.

Zveza za Dolenjsko
Pred tem ste skoraj desetletje preživeli
pri najboljšem poljskem klubu, Kielce.
Kako danes gledate na to obdobje
svojega življenja in kariere?
Zdaj lahko že rečem, da je Poljska moj
drugi dom. Devet let in pol sem bil tam,
domov sem prihajal le za teden dni in
na letni dopust, tako da sem na koncu
poznal že skoraj več ljudi na Poljskem kot
v Sloveniji. Bilo je lepo, imeli smo se super,
dom pa je vseeno le dom in komaj smo
čakali, da se vrnemo.

Po koncu igralske kariere ste zelo
hitro prešli v trenerske vode. Že vaša
pozicija na igrišču – srednji zunanji – je
bila tista, za katero mnogi trdijo, da je
rezervirana za trenerje na igrišču, saj
imajo žogo veliko časa v svojih rokah
in usmerjajo vse svoje igralce. Kdaj ste
vedeli, da boste postali trener?

za to motiv, ko pa bom začutil, da me to ne
veseli več, bom s tem zaključil.

Ko si mlad, imaš željo biti v nekem
vrhunskem klubu, da si vrhunski igralec
in da dosegaš vrhunske rezultate. Ko sem
prišel v tista zrela, »penzionerska« leta,
ko je šla moja športna kariera proti koncu,
sem začutil, da bi bil lahko trener, ker me
je to veselilo. Nisem pa si predstavljal,
da nosiš tako odgovornost, ne samo
zase, ampak še za ostale. V čem je velika
razlika? Prej sem prišel na trening, ga
oddelal in odšel domov. Skrbiš le zase.
Sedaj pa prideš pred treningom, tam
je 16 do 20 fantov, za katere ti skrbiš, ko
prideš domov, pa te čakajo video analize
in podobno. Še vedno pa mi je to nek izziv,
veselje. Že prej, ko sem bil rokometaš,
sem rekel, da bom igral do takrat, ko me
bo to veselilo, ko me bo to motiviralo.
Ko sem proti koncu začutil, da to ni več
to, sem se odločil, da zaključim. Kar se
fizične pripravljenosti tiče, bi zagotovo
lahko nadaljeval še sezono ali dve, ampak
preprosto je bila glava preveč utrujena.
Enako bo s trenerstvom. Trener bom tako
dolgo, dokler me bo to veselilo, dokler bo

Najpomembnejša je podpora družine. Če
doma nimaš podpore, potem se sploh ne
splača s tem ukvarjati. In to ne velja samo
za šport, ampak je tako v vseh življenjskih
situacijah. S čimer koli se ukvarjaš v
življenju, je ta podpora nujna. Sploh pa v
športu. Vemo, da je šport precej stresen,
tako fizično kot psihično, tako da če nimaš
urejenih stvari doma, zagotovo ne zdržiš.

Pravijo, da uspešnega športnika brez
prave podpore njegovih najbližjih ni.
Danes ste mož in očeh treh otrok. Kakšna
je bila v vsem tem njihova vloga?

Ali
imate
kaj
zdrave
poklicne
deformacije in pri svojih otrocih že
opazujete, kdo je najbolj motoričen,
kdo ima največ možnosti, da bo uspešen
športnik?
Ko si uspešen športnik, imaš vedno
neko željo, da bodo otroci sledili tvojim
stopinjam. Ampak vedno sem bil odločen,
da nanje ne bom pritiskal, se bodo že sami
odločili. Rad bi le, da se v tem otroštvu s
pomočjo športa malo umaknejo z ulice in
vseh pasti, ki jih prinaša s sabo. Če jim na
koncu kaj uspe tudi v športnem smislu,
bodo za to že sami poskrbeli. Otroci ne
11
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bodo obremenjeni z našim priimkom,
ampak imajo čisto svojo, prosto pot. Kot
pa že kažejo, pa verjamem, da bodo nekaj
pomembnega naredili iz sebe. Na katerem
koli področju že.

olimpijske igre. Takrat sem bil še mlad,
milijon stvari sem imel v glavi, prepričan,
da je v tistem trenutku ves svet moj. Vesel
sem, da smo v kolektivnih športih odprli
to pot, da smo dokazali, da lahko tako
majhna Slovenija v kolektivnem športu
doseže marsikaj.

Trebanjski Trimo je zelo ambiciozen
klub. V zadnjih letih veliko vlagajo v
okrepitve in delo z mladimi, kar se
pozna tudi na njihovih rezultatih. Kakšni
so vaši cilji za to sezono?

Sam sem bil zmeraj patriot, igranje za
reprezentanco je bila zame velika čast in
vesel sem bil vsakega poziva, še posebej
ko si mlajši in šele začenjaš. Ko sem
dobil tisto modro kuverto s pozivom in
sem bil na spisku igralcev, to je bil prav
poseben občutek. Glede na to da sem bil
vseskozi v tujini, sem lahko prišel vsaj za
teden dni domov, ko so me poklicali na
reprezentančno akcijo. Malo za šalo, malo
zares, ampak to so bili zelo lepi trenutki.

Vedno moraš imeti največje cilje. Kar se
tiče kluba, je to, da gremo vedno korak
za korakom naprej. Verjamem, da nismo
muha enodnevnica, ampak da se bo ta
klub gradil leta in leta in bo posledično
vedno boljši. V preteklosti je imel nihanja,
sedaj pa upam, da bo držal visoko
konstanto. Ali bo to z mano ali ne, bomo še
videli, odvisno od tega, kaj bo prinesel čas,
verjamem pa, da bodo fantje iz leta v leto
napredovali in da bodo vedno višje.

Pred veliko evforijo v Sloveniji, za katero
so poskrbeli košarkarji in v veliki meri
tudi odbojkarji, je bila prav slovenska
rokometna reprezentanca prva, ki je leta
2004 združila celotno Slovenijo. Takrat
so na domačem evropskem prvenstvu
osvojili drugo mesto. Kakšni so vaši
spomini na tisti čas?

Vedno je lahko boljše, a mnogo stvari
je na dobrih temeljih. Športne dvorane
je potrebno renovirati, v Marofu to že
počnejo, morda bi bilo dobro zgraditi še
kakšno novo dvorano. Vedno več ljudi
se zaveda, da se zdrav način življenja
vrača nazaj, kar se je po mojem mnenju v
zadnjih desetih letih nekoliko izgubilo.
Lahko se izboljšajo igrišča za otroke, s
tem bi tudi ogromno naredili. Čeprav ima
vsaka šola svoja igrišča, bi še kakšna nova
v blokovskih naseljih prišla še kako prav.
Gugalnice, plezalne stene in podobno.

Z G O D B E

> Nataša Jakopin, Mestna občina Novo mesto

Ni potrebno veliko, za ljudi pa je šport
čedalje bolj pomemben.

M E S TA

NOVI TURISTIČNI PRODUKTI
V OBČINI

Nekaj se šušlja tudi o tem, da bi lahko
Trimo svoje evropske tekme igral v
novomeški Športni dvorani Leona
Štuklja.
Zaenkrat še ne vemo. Prvi predkrog lahko
igramo še doma, potem pa je to odvisno
od zahtev EHF-a (Evropske rokometne
zveze). Jaz bi si želel, da bi igrali v Štuklju.
Trimo je dolenjska ekipa. Trebnje je blizu,
verjamem, da ima Trimo veliko navijačev
tudi v Novem mestu in verjamem, da bi
bila dvorana nabito polna. Tudi naši igralci
Didovič, Rašo in Tomić so k nam prišli prav
iz Novega mesta.

Novo mesto z okolico ponuja številne narave in kulturne danosti, ki jih domačini z veseljem
izkoriščamo: dušo in telo si sprostimo med trškogorskimi vinogradi, za nabiranje kondicije
na kolesu lahko izbiramo med prijaznimi okoliškimi griči ali strmimi klanci na Gorjancih,
vroče dni pa hladi reka Krka, po kateri drsi vse več kanujev, supov, kajakov in drugih plovil.
Da bodo doživetja še bolj polna in da bodo dolenjske naravne lepote in kulinarične dobrote
pritegnile tudi obiskovalce od drugod, smo na Mestni občini Novo mesto pripravili javni poziv
za sofinanciranje novih turističnih produktov, na katerem smo izbrali štiri ponudnike, ki jim bo
občina dve leti pomagala s sredstvi za nove zaposlitve v turizmu in pri materialnih stroških.

Sklepna misel o Novem mestu in
življenju tukaj …
Prvič po desetih letih se je zgodilo, da sem
21. avgusta doma. Prvič po desetih letih
sem bil dva vikenda na morju. Avgust je bil
zelo delaven, treningi dvakrat na dan, tako
da še ni bilo časa, da se povsem navadim
na Novo mesto. Še ko sem bil v Celju ali
Ljubljani, sem vedno rad prihajal v Novo
mesto. Tukaj sem se umaknil iz gneče, tu
sem imel svoj mir, ko sem prišel na obisk
bodočima tastu in tašči. Imel sem svoj
kavč, kamor sem se popoldne ulegel in si
malo odpočil. Kar se pa življenja v Novem
mestu sedaj tiče, je za otroke super, mirno,
ni preveč prometa in prevelike gneče in
tako imajo otroci še vedno tisto pristno
otroštvo in to mi je najpomembneje.

SPOZNAJMO TRŠKO GORO
Z VINSKO KLETJO COLNAR
Vinska klet Colnar, ki domuje v samem
srcu Trške gore, na Črešnjicah, je z
odlično kuhinjo, predvsem pa s svojimi
vrhunskimi vini že dobro znano ime, ki
pritegne številne goste. Doslej se je bilo
potrebno na vinske degustacije, ogled
vinske kleti in pogostitve vnaprej naročiti,
v okviru novega turističnega produkta

pa so obiskovalci brez predhodnega
naročila v vinski kleti dobrodošli
vsak petek in soboto od 11. do 21. ure.
Ker želijo Colnarjevi obiskovalcem
omogočiti celovito izkušnjo zidaniškega
turizma, ki vključuje ogled vinogradov in
uživanje v neokrnjeni naravi vinskih goric,
obenem pa tudi možnost degustacije
trškogorske vinske ponudbe, jedačo in
prenočevanje, so združili moči z različnimi

Dominik Pekeč RK Trimo Trebnje

Leto 2004 je bilo res magično. S klubom
smo bili evropski prvaki, z reprezentanco
smo osvojili medaljo, šli smo na

Kot novopečeni Novomeščan lahko
neobremenjeno pogledate na trenutno
športno sliko Novega mesta …

M E S TA

ponudniki. Tako poleg vodenih degustacij
vin v Zidanici Colnar v sodelovanju z
Rideme e-bikes ponujajo še nekajurni,
enodnevni ali večdnevni najem e-koles,
ki omogoča udoben obisk znamenitosti
Trške gore in okolice, okušanje pristne
domače hrane (zajtrk, kosilo, večerja)
in spanje v gostilni Pugelj ter doživetje
spanja v zidanici v sodelovanju z
Zidanico Rataj in Zidanico Luštek.

Več informacij:
https://www.colnar.si/,
info@colnar.si,
031 288 724.
Arhiv Vinske kleti Colnar
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Med konci tedna, pa tudi sicer, je Trška
gora polna pohodnikov in kolesarjev,
ki pa do sedaj niso imeli možnosti, da
se naj tej priljubljeni izletniški točki
tudi nenapovedano okrepčajo. Poleg
Vinske kleti Colnar, ki je po novem redno
odprta ob petkih in sobotah, bo v sklopu
turističnega produkta »Odprte zidanice«,
nad katerim bdi Društvo vinogradnikov
Trška gora vrata, vrata odprlo tudi deset
drugih zidnic in vinotočev, v katerih
bodo trškogorski vinogradniki ponujali
svoje
kulinarične
dobrote. Vsako
soboto in nedeljo od 9. do 19. ure bodo
obiskovalci v zidanicah, ki bodo tisti
konec tedna dežurne, lahko poskusili
cviček in druga trškogorska vina ter
preverili, pri katerem vinogradniku se
dobi najboljši prigrizek. Za organizirane
skupine lahko Društvo vinogradnikov
Trška gora organizira tudi vodene
pohode po Slakovi poti, ki vključuje
tudi degustacije zidaniških pridelkov.

Več informacij:
http://www.trskagora.si/,
dv.trskagora@gmail.com,
040 650 051.

OD UČENJA PRVIH ZAMAHOV
V KAJAKU DO SAFARIJA NA
TEMENICI
»S kajakom po zeleni reki« je produkt
Turistične agencije Green Adventure,
namenjen
ljubiteljem
veslanja
v
neokrnjeni naravi in omogoča tri
programe: enourno učenje osnov veslanja
v kajaku na območju plovne poti reke
Krke v središču Novega mesta (izhodišče
pri gostinskem lokalu Beach bar Loca),
uro in pol trajajoč voden veslaški izlet po
spodnjem toku reke Temenice do izliva
v reko Krko in triurni voden veslaški
izlet po Temenici in Krki do središča
Novega mesta. Če se je marsikdo že
hladil na, ob ali v reki Krki, pa veslanje
po skrivnostni, slikoviti, atraktivni

reki Temenici omogoča širši javnosti
nedostopna odkritja nedaleč stran od
prestolnice Dolenjske, obenem pa je
reka za veslače varna in idealna za izlete
manjših skupin. V skupini je lahko največ
6 oseb, veslanje v kajakih pa je primerno
praktično za vsakogar od 15. leta starosti
dalje, ki želi zadovoljiti potrebo po gibanju
in doživetju s kančkom adrenalina.

Z E - KOLESI NA AVTENTIČNO
SPOZNAVANJE DOLENJSKE
V Turistično informacijskem centru
(TIC) v Novem mestu (Glavni trg 11)
lahko po novem najamete e-kolesa
Rideme, ki omogočajo raziskovanje
razglednih dolenjskih hribov tudi tistim
z manj kolesarske kondicije, a željnim
avtentičnih doživetij v naravi. Vodeni
kolesarski izleti, ki jih ponuja ekipa
Rideme združujejo avanturistični duh,
rekreativno kolesarjenje in odlično
lokalno hrano. Poleg najema kolesa za
samostojno raziskovanje lahko izbirate
med štiriurno turo po Novem mestu,
celodnevnimi turami po Otočcu in Trški
gori ali Gorjancih, ali pa se usmerite izven
meja občine proti Gačam, Kočevskemu
Rogu in Beli krajini. V ponudbi Rideme
so
tudi
individualno
prilagojeni
večdnevni kolesarski programi za
zaključene skupine. Vsekakor pa med
kolesarjenjem ne boste lačni in vam
ne bo dolgčas, saj tako nekajurne
kot tudi večdnevne ture vključujejo
degustacije, kosila in večerje v znanih
dolenjskih kulinaričnih postojankah,
kolesarski izlet pa popestrijo aktivnosti
kot so supanje, jahanje, golf, joga in
druga doživetja po izboru udeležencev.

Arhiv Ride me

Arhiv Green Adventure

NA IZLETIH NA TRŠKO GORO
SE BOMO LAHKO OKREPČALI
TUDI V ODPRTIH ZIDANICAH

Najem koles na TIC-u je možen v
delovnem

času

TIC-a

(poleti

od

ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob
sobotah od 9. do 15. ure in ob nedeljah
od 9. do 13. ure; pozimi od ponedeljka do
petka od 9. do 17. ure, ob sobotah od 9. do
13. ure).
Naročila za vodene ture in večje skupine
so možna cel teden od 8. do 19.ure.

Več informacij:
luka@rideme.me, 031 568 962 ali
tic@novomesto.si, 07 39 39 263.

Program je ob ugodnih razmerah
in predhodni rezervaciji izvedljiv
v času od aprila do septembra, za
prave avanturiste pa tudi v nočnem
in zimskem času, če razmere na reki
zadoščajo vsem varnostnim pogojem.

VLADO
VLADO
KRESLIN
VLADOKRESLIN
KRESLIN
& MALI BOGOVI

“ V petek
zvečer...

&&MALI
MALIBOGOVI
BOGOVI

20:00

2. 10. 2020

BORT
BORT
ROSS
BORTROSS
ROSS
9. 10. 2020

20:00

vv
v

Več informacij:
https://www.green-adventure.eu/,
info@green-adventure.eu;
069 907 937.
Arhiv Mestne občine Novo mesto
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MRFY
MRFY
MRFY
20:00
16. 10. 2020

DRUSTVO
DRUSTVO
DRUSTVO
MRTVIH
MRTVIH
MRTVIH
PESNIKOV
PESNIKOV
PESNIKOV

20:00

23. 10. 2020

Dogodek sofinancira Mestna občina Novo mesto.
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> Vanesa Dželadini, Mestna občina Novo mesto

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020
V NOVEM MESTU V POLNEM TEKU

Kljub temu da je letos naš vsakdan dodobra pretresla epidemija covid-19, se v skladu
z ukrepi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi letos pridružujemo
Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki vsako leto poteka od 16. do 22. septembra in
predstavlja najbolj razširjeno kampanjo za trajnostno mobilnost na svetu. Čeprav naša
prizadevanja in aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti potekajo vse leto, bo vrhunec
dogajanja zopet v času ETM, ki se bo zaključil na Glavnem trgu z dnevom brez avtomobila.

občane prevaža po opravkih v mestnem
jedru in ki se tako pridružuje tudi
brezplačnemu sistemu prevozov na klic
namenjenem starejšim in invalidom.
V prihodnje pa v načrtu ostajata še
sistema za souporabo vozil in prevoze
na klic. Jeseni tako načrtujemo začetek
trajnostno
naravnanega
projekta
souporabe električnih avtomobilov,
preko katerega bo uporabnik plačal le
prevožene kilometre in čas uporabe.
Sprva bo sistem na voljo na treh lokacijah:
parkirišče Kettejev drevored, Novi trg in
parkirišče Trdinova ulica. Verjamemo,
da se bo nova storitev v kratkem
zelo razmahnila in spremenila naše
razmišljanje o lastništvu avtomobila.

delih Novega mesta in daljše kolesarske
poti in pohodniške trase Dolenjske.
Nadalje je v teku urejanje obstoječih
ter vzpostavljanje novih sprehajalnih
in kolesarskih poti, ki bodo prispevale
k dodatni varnosti za vse generacije.
V sodelovanju z različnimi društvi in
organizacijami pa organiziramo številne
kolesarske in pohodniške izlete po občini
za vse generacije, s čimer še dodatno
krepimo in spodbujamo trajnostno
mobilnost.

BREZPLAČNA UPORABA MESTNEGA
POTNIŠKEGA
PROMETA
IN
NADGRADNJA SISTEMOV JAVNE
MOBILNOSTI

Za lažje premagovanje razdalj sta od letos
na voljo tudi nova turistična zemljevida
za vse ljubitelje kolesarstva, pešačenja,
teka in pohodništva, ki vključujeta pešpoti
in kolesarske poti po najznamenitejših

V okviru letošnjega Evropskega tedna
mobilnosti smo uvedli novost s kampanjo
»S kolesom ali peš v službo«, ki poteka
od 14. do 25. septembra, k sodelovanju
pa smo povabili različna podjetja v
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DAN
BREZ AVTOMOBILA
GLAVNEM TRGU

NA

Ob zaključku ETM, 22. septembra,
načrtujemo izvedbo dogodka dan brez
avtomobila, ki se ga vsako leto udeležijo

različne starostne skupine. Letos se
bodo ponovno lahko preizkusile na
številnih animacijskih in izobraževalnih
delavnicah, tekmovanjih, nagradnih
igrah in ostalih družbeno zanimivih
aktivnostih, ki spodbujajo in krepijo
trajnostno mobilnost. Pri dogodku bodo
sodelovali tudi gostinski ponudniki
v mestnem jedru, ki bodo zagotovili
ugodnosti v času ETM, ter športne
trgovine, društva, klubi, organizacije in
posamezniki, ki vsak na svojem področju
skrbijo za spodbujanje trajnostne
mobilnosti v naši občini in širše. Vsi
dogodki in aktivnosti bodo potekali
v skladu s priporočili Nacionalnega
inštituta za javno zdravje in ukrepi za
preprečevanje širjenja covida-19. Če se
bodo ukrepi zaostrili, si pridružujemo
pravico do spremembe programa in
aktivnosti.

BOGAT SPREMLJEVALNI PROGRAM
ETM 2020

Peter Žunič Fabjančič

V okviru zavzemanja za ekološko
naravnan vozni park javnega potniškega
prometa in spodbujanja trajnostnih
prometnih ukrepov je tudi letos v
septembru
omogočena
brezplačna
vožnja z mestnimi avtobusi na vseh
linijah. Priljubljen sistem za izposojo
koles GoNm, ki se je v treh letih razširil na
že 15 postaj s kar 75 kolesi, od tega je 45
električnih, je po ugodnih cenah na voljo
vsem občanom. Lažjo izposojo koles pa
omogoča tudi mobilna aplikacija. Prav
tako je v teku spletna anketa o uporabi
koles GoNm, rezultati katere nam bodo
pomagali še izboljšati uporabniško
izkušnjo več kot 500 registriranih
uporabnikov. Trajnostno nadgradnjo
sistemov javnega prometa smo letos
razširili še z električnim vozilom Leon, ki

S KOLESOM ALI PEŠ V SLUŽBO IN
ŠOLO

Med številnimi dejavnostmi, ki se bodo
še odvile, bo delavnica Območnega
združenja Rdečega križa Novo mesta na
temo temeljnih postopkov oživljanja
v času epidemije covid-19, Kolesarsko
društvo Raketa in Društvo Vezalka bosta
organizirali tekmovanje v kolesarskih
veščinah na priljubljenem pumptrack
poligonu za osnovnošolce, pri projektu
RideMe pa so že v teku organizirane
vodene ture ˝Po mestu˝, kjer je poudarek
na medgeneracijskem druženju, ko stari
starši vnuke peljejo na 'en krog' okoli
Novega mesta.

Društvo Est=tika v tednu ETM izvaja
Park(irni) dan pod naslovom Skupni
prostor. Na treh parkirnih mestih na
križišču vhoda v staro mestno jedro
(med Novim in Glavnim trgom) bodo
v sodelovanju z drugimi nevladnimi
organizacijami potekale delavnice na
temo trajnostne mobilnosti in številni
drugi dogodki. Člani društva so prostor
ozelenili in nanj postavili mobilno
urbano pohištvo, t. i. urbani kovček. Z
Javnim skladom za kulturne dejavnosti,
območno izpostavo Novo mesto (JSKD
Novo mesto), smo pripravili tudi literarni
natečaj za osnovnošolce in dan odprtih
likovnih ateljejev na temo trajnostne
mobilnosti. Srečanje mladih literatov
in otvoritev razstave likovnih ateljejev
sta načrtovana na zaključni dan ETM.

Peter Žunič Fabjančič

Osrednja tema letošnjega ETM povzema
slogan »Izberi čistejši način prevoza«,
saj je letos v ospredju mobilnost z manj
onesnaževanja. Številna prizadevanja
z namenom spodbujanja spremembe
mobilnostnih navad ter uvedbe in
promocije
trajnostnih
prometnih
ukrepov že potekajo. Aktivnosti za
spodbujanje in ozaveščanje občanov
o pomenu trajnostne mobilnosti za
kakovost bivanja, zdravja in okolja pa
smo letos razdelili na tri glavne sklope:
Vključevanje lokalnega gospodarstva v
promocijske aktivnosti ETM 2020, Pešbus
in Park(irni) dan.

naši občini. Kampanja predstavlja
nov
primer
sodelovanja
lokalne
skupnosti in uspešnega novomeškega
gospodarstva pri širjenju koncepta
trajnostne mobilnosti. Z različnimi
ukrepi si tako prizadevamo zmanjšati
uporabo avtomobila in spodbujati
izbiro čistejših načinov mobilnosti.
V sodelovanju s Srednjo strojno šolo
Šolskega centra Novo mesto že tretje
leto zapored izvajamo projekt »Peš v
šolo«, OŠ Grm, OŠ Drska, OŠ Center in
OŠ Otočec pa se aktivno udeležujejo
priljubljenega organiziranega pešačenja
v šolo Pešbus, ki letos poteka že četrto leto
zapored. Otrokom se pri pešačenju v šolo
pridružujejo uspešni novomeški športniki
in prostovoljci Društva za razvijanje
prostovoljnega dela (DRPD NM), s
čimer vnovič potrjujemo zavzemanje za
pozitivne učinke na okolje in povezovanje
lokalne skupnosti.
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> Primož Kobe, vodja tekmovanja

JESEN BO V NOVEM MESTU
OBARVANA S ŠTEVILNIMI PROJEKTI

3. NOVOMEŠKI POLMARATON
LETOS BO!

Pestro investicijsko poletje se nadaljuje v jesen. V drugi polovici avgusta smo na Mestni
občini Novo mesto v tek spravili kar nekaj projektov, pri katerih smo bili še posebej pozorni
na mlade. Tako bo septembra stekel projekt za prizidek k Osnovni šoli Otočec, kamor
bodo po zaključku gradnje čez leto dni selili tudi prostore vrtca Marjetica, ki se trenutno
nahaja na Lešnici. Prihodnji mesec se bo začela tudi prenova križišča med Andrijaničevo
cesto in Cesto brigad, kjer bodo v bršljinskem koncu poskrbeli za še varnejšo pot v šolo.

NOV PRIZIDEK NA OSNOVNI
ŠOLI OTOČEC

PODPISALI POGODBO ZA
IZGRADNJO KANALIZACIJE
ČEŠČA VAS
Pogodbeni rok za dela na investiciji,
katere vrednost znaša dobrih 99.000
evrov, je 30. november 2020. Po gradnji
kanalizacije
komunalnih
odpadnih
voda v Ždinji vasi, ki se je pričela julija,
je Češča vas naslednja v vrsti občinskih
naložb v vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, z deli bodo predvidoma v
septembru pričeli tudi pri naložbi
komunalne mreže na Gornji Težki Vodi.

V organizacijskem odboru Novomeškega
polmaratona si ob obilici odpovedanih
prireditev močno prizadevamo izpeljati
letošnji Novomeški polmaraton. Varnost
seveda dajemo na prvo mesto. Pripravili
smo vrsto ukrepov za zajezitev širjenja
okužb s koronavirusom. A veseli nas, da
Novomeški polmaraton letos BO! Gostili
bomo državno prvenstvo v polmaratonu
za člane in veterane. Nova je 10 km dolga
trasa teka, ki poteka skozi mestno jedro
in bo dobrodošla novost za tiste, ki jim je
21 km malo preveč, 6,5 km pa premalo.
V sodelovanju s Srednjo elektro šolo
in tehniško gimnazijo pripravljamo
neposredni televizijski prenos na Šport
TV.

12 odsekov občinskih cest v skupni
dolžini nekaj več kot 2000 metrov ter
en usad v sedmih krajevnih skupnostih.

IZBRANA JE ARHITEKTURNA
REŠITEV ZA NOVI TRG

Tekači bodo na cilju prejeli bogato
opremljeno vrečko s spominsko majico,
brezalkoholnim izotoničnim pivom ter
veliko medaljo.

Ureja se stavba na Novem trgu, ki je
bila dolga leta degradirano območje.
Stanovanjsko-poslovni
objekt
bo
bistveno manjši od maksimalnih
gabaritov, ki jih za to območje dovoljuje
leta 2006 sprejet Ureditveni načrt Novi
trg. Tudi po izgradnji se ohranja večji del
zelenih površin.

DELA NA CESTAH

MONM TIK PRED VRHUNCEM
PRAZNOVANJA TEMATSKEGA
LETA

V teku je tudi prenova drugega dela
mestnega jedra – Rozmanove ulice, ki bo
zaključila celostno podobo mestnega
jedra. Konec avgusta so se začela dela
z arheološkimi izkopavanji, ki naj bi
trajala do konca oktobra, septembra
začenjajo tudi z gradbenimi deli. Do
konca leta bo saniranih in preplastenih

Osrednji dogodek tematskega leta
in osrednja razstava z naslovom Let
novomeške pomladi, ki se bosta odvila
26. septembra, bosta zaznamovala
letošnjo 100. obletnico novomeške
pomladi, kar nekaj dogodkov, povezanih s
tematskim letom, pa se bo odvijalo vse do
konca leta 2020.

V soboto, 3. 10. 2020, žal ne bo otroškega
teka. Prireditev se bo pričela ob 16.30,
in sicer z brezplačno nordijsko hojo
in pohodom po okolici Novega mesta
(prijava je obvezna). Ob 17. uri bo na
Seidlovi cesti start osrednje sobotne
preizkušnje – rekreativnega teka na
6,5 km in 10 km. Ob 18.15 bodo na vrsto
prišli ljubitelji canicrossa – zabavnega
teka s psi, ki je bil lani organiziran
prvič in požel veliko zanimanja.
Za gostinsko ponudbo bo poskrbljeno.

Vizualizacija nove podobe OŠ Otočec - Misel d.o.o.

Po novogradnji vrtca Videk v Bršljinu
je to še en zelo pomemben mejnik pri
zagotavljanju pogojev za predšolsko
vzgojo v Novem mestu, saj se bo v
prostore šole selil tudi bližnji vrtec,
že v prihodnjem šolskem letu pa
se bodo otroci razveselili urejenih
prostorov otroškega vrtca v nizkem
pritličju z večnamenskim prostorom
oz. športno igralnico, tremi igralnicami
s sanitarnimi prostori, prostori za
zaposlene ter servisnimi prostori, v
pritličju in nadstropju pa prostorov
osnovne šole, pri čemer bodo pridobili

šest učilnic, nove kabinete, prostore
za strokovne delavce in sanitarije.

M E S TA

V nedeljo, 4. 10. 2020, ob 10. uri bo na
vrsti polmaraton, ki bo štel za državno
prvenstvo članov in članic ter veteranov
in veterank, zato pričakujemo udeležbo
trenutno najboljših slovenskih tekačev,
napovedani pa so tudi odlični tekači iz
tujine. Gledalci na startnem in ciljnem
prizorišču morajo nositi masko. Vabljeni
pa ste vsi, da glasno navijate ob progi, kjer
zaščitna maska ni potrebna. Naj se vidi,
kateri predel mesta ali vas je najglasnejša.
Prijave na prireditev so možne na spletni
strani www.novomesto21.si, in sicer
do 28. 9. 2020. Letos se izjemoma lahko
prijavite tudi na dan prireditve.
Matej Povše

Ureditev križišča naj bi se zaključila
do 30. novembra 2020, župan Mestne
občine Novo mesto Gregor Macedoni
pa je ob podpisu pogodbe povedal, da
želijo z ureditvijo prometa v križišču
med Andrijaničevo cesto in Cesto brigad
izboljšati varnost pešcev in kolesarjev
ter
zmanjšati
obseg
motornega
prometa v tej stanovanjski soseski.
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Z G O D B E

> Manca Čampa Pavlin, Mestna občina Novo mesto

Število prijav je omejeno, zato svetujemo,
da se prijavite čim prej in si zagotovite
startno mesto na dolenjskem tekaškem
prazniku.
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N O V O M E Š K I

KO L A Ž

Avtor fotografij je Peter Žunič Fabjančič

Na spoznavnem srečanju v juliju sta novi veleposlanik Ruske federacije v
Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca Timur Ejvazov, in župan Mestne
občine Novo mesto Gregor Macedoni začrtala plodno nadaljnje sodelovanje.

V Kulturnem centru Janeza Trdine, nedaleč stran od Novega trga 6, so odprli
razstavo o vrhunskih arhitekturnih rešitvah stanovanjsko-poslovnega objekta
NT6.
Arheologi so ob nadaljevanju prenove mestnega jedra na Rozmanovi ulici
odkrili novoveško tlakovano cesto; kar se skriva pod njo, bodo še razkrili.

Na Trško goro so se po pristno novomeško izkušnjo z električnimi kolesi
odpeljali kolesarji iz pobratenega mesta Torunj. Vanesa Dželadini

Gradnja novih prostorov za vrtec na Otočcu in razširitev tamkajšnje osnovne
šole sta bili deležni velikega zanimanja medijev in lokalne skupnosti.

Novo mesto je v poletnih mesecih dihalo s polnimi pljuči tudi zaradi
raznolikega športnega dogajanja na reki Krki.

Pred prvim šolskim dnem so na posvetu o varnosti otrok v prometu že
tradicionalno zasedali tudi predstavniki Gasilsko-reševalnega centra Novo
mesto in Policijske postaje Novo mesto.

Glavni trg 2 bo po celoviti prenovi v mestno jedro privabil nove stanovalce, v
pritličnih prostorih pa bodo dobrodošli tudi nadobudni podjetniki.

Na turistični zemljevid Novega mesta smo umestili novo pridobitev, sodobno
opremljeno postajališče za avtodome.
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Rado Škrbec je pridelal odlično kapljico cvička in bil izbran za zmagovalca
izbora Županovo vino.

Na obnovljenem Kandijskem mostu se lahko od sedaj naprej varno srečajo
avtomobili, kolesa in pešci.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler
Kralj je ob delovnem srečanju z županom Gregorjem Macedonijem obiskal
tudi Dom starejših občanov Novo mesto in zaposlenim izrekel pohvale za
požrtvovalno delo.

Obiskala nas je snemalna ekipa Planet TV, ki smo jo očarali z gostoljubnostjo
in turistično ponudbo, sezanili pa so se tudi z znanim novomeškim obrazom,
ki na Rudolfovem splavu vsakemu gostu zagotovi topel sprejem.

21

V RTČ E V S K E

H RA M

V RAG O L I J E

CICIBANI SMO ŠPORTNIKI!
V enotah Vrtca Ciciban Novo mesto že vrsto let v okviru
naših prednostnih nalog dajemo poudarek vsakodnevnemu
vključevanju gibanja preko igre v vsa področja razvoja
otroka. Zavedamo se, kako pomembno je gibanje za zdrav
celostni razvoj otroka, zato je to postalo pomemben del naših
vsakdanjih aktivnosti.

obdobju najpomembnejši gibalni sposobnosti, zato zahtevata
največ pozornosti.

V ta namen izkoriščamo igralnico, hodnike, telovadnico, vedno
pa dajemo prednost gibanju na svežem zraku – na lastnem
igrišču, bližnjem gozdu, travniku ali npr. tudi v mestnem
drevoredu na Marofu.

Skladno s programom izvajamo tudi osnovne elemente
različnih športnih iger z žogo: metati in ujeti različne žoge,
metati žogo na primeren koš in ga občasno tudi zadeti, zadeti
različne mirujoče (viseče) cilje, zadeti različne premikajoče
cilje, brcanje žoge v manjši cilj, odbijati mehke žoge, voditi
žogo (prosto po prostoru z obema rokama ali z eno in drugo
roko ali nogo), poigravati se z žogo z različnimi pripomočki
(loparji, hokejskimi palicami, kiji itd.). Otrok poskuša v skupini
igrati preprost mini nogomet, mini odbojko z balonom ali
napihnjeno žogo, mini tenis z balonom, hokej itd.

V predšolskem obdobju z otroki najprej usvajamo naravne
oblike gibanja, a tudi te v ustreznem zaporedju, ki jih določajo
otrokova starost in trenutne razvojne sposobnosti: hoja,
tek, opiranje na roke, vlečenje, potiskanje, raztezanje, hoja
po robovih, guganje, plezanje, lazenje, padanje, skakanje v
globino, skakanje (trampolin, debelejša blazina), gibanje čez
ovire, metanje, lovljenje, valjanje …

U Č E N O S T I

trgu na naravnem ledenem drsališču. Na drsnih ploskvah smo
se vzgojiteljice otrokom lahko priključile v svoji obutvi, otroci
pa so od izvajalca dobili na razpolago drsalke. Sama izvedba
dejavnosti je za otroke posebno doživetje, je zabavna in
gibalno poučna.
V Programu Mali sonček prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo
na prostem. Pomembno mesto tako zavzemajo izleti kot
najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih obdobjih ter
osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne
identitete. Zato so nekatere skupine vključene še dodatno v
program Ciciban Planinec. V to dejavnost so vključeni otroci na
svojo željo in željo staršev. Od jeseni do poletja otroci s starši in
v vrtcu hodijo na izlete in pohode ter se na ta način spoznavajo
z vsebinami planinarjenja in pohodništva. V planinske knjižice
narišejo svoja doživetja.

Z gibalnimi/športnimi nalogami tako prek igre usvajamo
osnovne elemente različnih športov, s katerimi se lahko
ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti.

Večkrat na leto pa se gibamo tudi skupaj s starši. Za Simbiozo
giba se nam pri tem pridružijo tudi stari starši na pohodih
po Novem mestu ali v njegovi okolici. Decembra hodimo na
pohode z lučkami, za mesec družin v enoti Labod pripravimo
medskupinsko olimpijado in kot skupni zaključek vseh enot
običajno praznujemo cicidan, ki je gibalno obarvan in za
katerega upamo, da prihajajoče šolsko leto zaradi posebnih
razmer pandemije ne bo odpadel.

Ko so otroci dovolj stari za tek, pripravijo vzgojiteljice progo
za mini kros, ki je dolga približno 300 metrov. Otroci tečejo
posamično, v parih ali manjših skupinah po označeni poti.
Če otrok ne zmore neprekinjeno preteči razdalje, lahko vmes
tudi hodi. Hitrost pri tem ni pomembna. Zmagovalci so vsi, ki
pridejo na cilj.

arhiv vrtca Ciciban Novo mesto

> vzgojiteljica Claudia Uhan, Vrtec Ciciban Novo mesto

Gibanje vsem udeleženim nudi občutek ugodja, varnosti,
veselja in dobrega počutja, zato bomo še naprej iskali vsako
možnost, da se čim bolj razgibamo.

Pripravljamo tudi dejavnosti na krožni trim stezi na igrišču.
Otroci skupaj z vzgojitelji hodijo po stezi in iščejo vadbene
kartončke s slikami in izvajajo gibalne naloge na postajah.

> Silvo Kopač, mentor ŠŠD, OŠ Center, Novinarski krožek OŠ Center

Pripomoček za gibanje, ki ga uporabljamo,
je tudi
nestrukturiran material, npr. časopisni papir, trakovi blaga
in jajčki presenečenja. Ko domišljija spremeni časopisni list
v zmaja ali jajček presenečenja v medeni nektar za čebele,
otroške noge tekajo same od sebe in gibanje postane zabava.
Za spodbujanje gibanja učinkovito uporabljamo tudi glasbo,
npr. ples, ustvarjalni gib ali gibalne pesmi.
Vključeni smo tudi v gibalni program Mali sonček pod okriljem
Zavoda za šport RS Planica, ki je namenjen otrokom od
drugega do šestega leta starosti. Ta temelji na elementarnosti,
in ne na tekmovalnosti. V programu so dejavnosti načrtovane
tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika in naučijo
otroka spoštovati razlike med vrstniki. Pri Malem sončku je
proces pomembnejši od zaključne naloge. Naloge so igrive in
za otroke realno dosegljive.
Vključujejo tudi dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne
oziroma funkcionalne sposobnosti (vzdržljivost). Z vadbo, ki
vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti
koordinacijo gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem
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arhiv vrtca Ciciban Novo mesto

OŠ CENTER USPEŠNA TUDI V ŠPORTU

V program je vključeno tudi drsanje in plavanje za otroke, ki
obiskujejo vrtec zadnje leto pred šolo.

Preteklo šolsko leto je bilo na področju šolskih športnih
tekmovanj zaradi pandemije koronavirusa nekaj posebnega.
Uspelo se nam je udeležiti sedemdeset odstotkov načrtovanih
tekmovanj na občinski in področni ravni, kar je našo OŠ Center
uvrstilo na vrh lestvice uspešnosti med šolami MO Novo mesto,
na kar smo zelo ponosni. Če pomislimo na nezavidljive pogoje
dela v šolski telovadnici, na šolskem igrišču in v »sposojeni«
športni dvorani, dobi naš uspeh še bolj žlahten lesk.

10-urni plavalni tečaj za nas brezplačno organizira Zavod
Novo mesto in se odvija v bazenu OŠ Grm pod strokovnim
vodstvom učiteljev, vaditeljev plavanja, in v spremstvu
strokovnih delavcev vrtca, celotna vadba pa poteka pod
budnim očesom reševalca iz vode. Osnovni namen programa je
otrokov stik z vodo, prilagajanje na vodo in pravilnega drsenja
na njej. Na koncu tečaja otroci opravijo test, pri katerem si
prislužijo bronastega, srebrnega ali zlatega konjička. S tečajem
pomembno prispevamo k odpravi otrokovega strahu pred vodo,
veliko otrok v času tečaja – v petih dneh tudi splava.

Najvidnejši dosežki naših učencev v preteklem šolskem letu so
bili:

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto nam je
tudi minulo šolsko leto omogočil brezplačno vodeno vadbo na
drsališču za predšolske otroke. Drsališče so pripravili na Novem

•

v atletiki so se naše starejše učenke uvrstile v finale
ekipnega državnega tekmovanja in osvojile 5. mesto;

•

v nogometu so se starejše učenke uvrstile na področno
tekmovanje in osvojile drugo mesto, mlajše učenke pa so
na občinskem prvenstvu zmagale, starejši učenci pa so bili
drugi na občinskem prvenstvu;

•

naše učenke, od najmlajših do starejših, so bile zelo uspešne
v ekipnem tekmovanju v akrobatiki tako v polfinalu kot tudi
finalu državnega tekmovanja;

•

ponovno so blesteli naši košarkarji – starejši učenci so prišli
vse do polfinala državnega tekmovanja. Veliko presenečenje
pa so z uvrstitvijo na področno tekmovanje pripravile naše
košarkarice – mlajše učenke, ki so se enakovredno kosale z
nasprotnicami, ki košarko že nekaj let vadijo v košarkarskem
klubu;

•

v rokometu smo pri starejših učencih z ekipo mlajših osvojili
tretje mesto;

•

v odbojki so na občinskem tekmovanju zmagale tako
naše starejše kot tudi mlajše učenke, zmagali so tudi naši
starejši učenci, ki so v nadaljnjem tekmovanju prišli vse
do četrtfinala državnega tekmovanja. Podoben uspeh
smo zabeležili tudi v odbojki na mivki, saj so naše starejše
učenke zmagale na občinskem prvenstvu, naši starejši dečki
pa so dosegli drugo mesto tako na občinskem kot tudi na
področnem tekmovanju;

•

v veleslalomu so na področnem tekmovanju naše učenke
in učenci osvojili ekipno tretje mesto in lepo število
posamičnih medalj.
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> Manca Čampa Pavlin, Mestna občina Novo mesto

U Č E N O S T I

V NOVEM MESTU BO KMALU ZAŽIVELA
SOUPORABA VOZIL

Občinskega jesenskega krosa lansko jesen ni bilo, so pa zato naši
učenci »preplavili« šolske teke na tradicionalnem Novomeškem
polmaratonu, saj smo nastopili z daleč najštevilčnejšo ekipo –
naših učencev je bilo kar 85. Osvojili so celo kopico medalj.
Novomeškega polmaratona sta se udeležila tudi Ožbej Sinur
in Nik Ložar Slobodnik, učenca 7. razreda OŠ Center. Oba sta
navdušena športnika. Ožbej že 7 let trenira atletiko, predvsem
tek na dolge proge in hitro hojo, v kateri je državni prvak v svoji
starostni kategoriji. Nik je sedem let treniral nogomet, sedaj pa
se je posvetil teku na dolge proge. Oba sta večkrat zastopala
šolo na novomeških tekih, lani pa bila prvič na Novomeškem
polmaratonu. Z njima smo se pogovarjali o tem teku in o ostalih
športih.
Ožbej: Proga lanskega Novomeškega polmaratona ni bila
zahtevna in, seveda, ni bila dolga 21 kilometrov, zato posebnih
priprav nisem potreboval. Tekli smo dva kroga od Glavnega trga,
mimo Kulturnega centra Janeza Trdine, nato pa po Kettejevem
drevoredu do Novega trga. Med učenci, rojenimi 2008/2009, sem
zasedel 4. mesto. Če bi pametneje razporedil svoje moči, bi bil
lahko še boljši – prehitro sem začel, preveč sem se zagnal. S svojo
uvrstitvijo sem zadovoljen.

Projekt souporabe vozil (car sharing) je novost, ki bo v Mestni občini Novo mesto zaživela
v naslednjih mesecih. Na MoNm smo že sprejeli spremembo odloka o prometu, ki omogoča
prihod ponudnikov storitve souporabe vozil, s poudarkom na električnih avtomobilih in s tem
odprli vrata novemu sistemu, ki nas bo popeljal še korak bližje pri doseganju ciljev trajnostne
mobilnosti.

Nik (zelen pulover) uspešen na krosu.

Projekt je nastal v sodelovanju s
podjetjem Avantcar, za uporabo pa smo
na začetku predvideli tri točke, kjer bo
možno prevzeti in vračati električne
avtomobile, ki bodo v souporabi, in sicer
parkirišče Kettejev drevored, Novi trg
(plato) in parkirišče Trdinova ulica. Na teh
treh parkiriščih bodo posebej označena
parkirna mesta, ki bodo namenjena
le vozilom, ki so v sistemu souporabe.
Predvidevamo, da bo v sistemu v MoNm
na začetku na voljo vsaj pet vozil,
ponudnik pa se bo zelo hitro odzval na
večje povpraševanje oziroma uporabo
in posledično povečal število vozil.
Poudariti je potrebno, da bodo vsa vozila
na električni pogon, kar predstavlja nov
korak v smeri kakovosti zraka v mestu.

Nik: Jaz pa ne. Zasedel sem 14. mesto. Zdi se mi, da mi bolj ležijo
daljše proge v naravi. Z očetom tečeva vsaj enkrat tedensko po 10
kilometrov. Zaenkrat je oči še boljši od mene.
Ožbej: Na tekmovanjih je doseženo mesto pomembno, vendar
vem, da je namen Novomeškega polmaratona pritegniti čim več
mladih k športu, še posebej k teku. Ko tečemo z vrstniki, lahko
ocenimo lastne sposobnosti in zmožnosti. Tekmovanje nas lahko
tudi spodbudi k izboljšavam. Popularizacija športa nasploh je
pomembna. K atletiki so me vpisali starši. Po dveh letih sem se
navdušil in ostal.
Nik: Mene so k nogometu pritegnili sošolci, ki so že trenirali. Imeli
so se lepo, zato sem se jim pridružil. Po sedmih letih pa sem težko
usklajeval vse obveznosti, zato sem nogomet opustil, atletika pa
je ostala.
Ožbej: Ampak še vedno si odličen v nogometu!
Nik: Hvala. Cela moja družina je športna. Skupaj hodimo v hribe.
Zadnji dosežek je bil vzpon na Svinjak v Julijskih Alpah. Tudi
mlajši brat je športnik – igra nogomet in kolesari.

Ožbej (rdeča majica) se pripravlja na kros.

DELOVANJE SISTEMA
SOUPORABE VOZIL

Ožbej: Tudi pri nas je šport velik del družinskega življenja –
hodimo v hribe, kolesarimo, supamo … To je pomembneje in

Namesto da bi morali avto imeti v lasti,
si ga izposodimo zgolj takrat, ko ga
potrebujemo. Izposoja je samopostrežna,
na vnaprej določenih lokacijah in poteka
s pomočjo aplikacije za pametne telefone.
V nasprotju z najemom avtomobila
(rent-a-car) gre pri souporabi vozil
za kratkotrajne izposoje, kjer se čas
uporabe običajno meri v minutah ali
urah. Posebej označena parkirna mesta,
ki so namenjena le za vozila v sistemu
souporabe tudi omogočajo, da vas ob
zaključku vožnje vedno čaka prosto
parkirno mesto.

prijetneje kot sedenje pred računalnikom!
Nik in Ožbej sta le dva mlada novomeška športna upa. Na naši šoli
vsem učencem nudimo raznolike športne dejavnosti pri rednem
pouku, izbirnih predmetih in krožkih. Upamo, da bodo športne
prireditve in šolska športna tekmovanja letos izvedena v celoti.
Potrudili se bomo ohraniti ugled OŠ Center.

krogu ljudi. Lastniško vozilo v povprečju
več kot 90 odstotkov vsega časa stoji
neuporabljeno, pri čemer ves ta čas
lastniku povzroča stroške. Souporaba
vozila stroške mobilnosti posameznika
zniža tudi za več kot 50 odstotkov.
Tovrstna mobilnost poteka brez škodljivih
izpustov, trajnostni vidik modela
souporabe vozil pa je dodatno poudarjen
še z uporabo električne energije, ki prihaja
iz obnovljivih virov.

ENAJST POLNILNIC ZA LASTNIKE
ELEKTRIČNIH VOZIL
Mestna občina Novo mesto ima sicer
v lasti dvanajst polnilnic za električna
vozila. Te so na parkirišču Kettejev
drevored, Novi trg (parkirna hiša in
plato), parkirišču Trdinova, parkirišču
Kandijska cesta, parkirišču Lekarna,
parkirišču Zdravstveni dom, v parkirni
hiši Portoval, na parkirišču v Brusnicah,
parkirišču na Otočcu in parkirišču pri OŠ
Dragotin Kette. Ravnokar je bila uporabi
predana polnilnica pri novem parkirišču
Portoval. Za potrebe souporabe vozil je
predvidena postavitev dveh dodatnih
polnilnic in sicer na parkirišču Kettejev
drevored in na parkirišču Novi trg – plato.
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Projekt souporabe vozil je trajnostno
naravnan na dva načina, saj na eni
strani sprostimo parkirišča in stoječi
promet s souporabo avtomobila, ki ga
uporablja več voznikov, po drugi strani
pa z električnim pogonom teh vozil
prispevamo k boljšemu stanju okolja.

arhiv Avant2Go

Foto krožek OŠ Center

POMEN SOUPORABE VOZIL

Souporaba vozil je s svojimi zakonitostmi
znatno cenejša in dostopnejša širšemu
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> Vanesa Dželadini, Mestna občina Novo mesto

NOVOMEŠKA KOLESARSKA
INFRASTRUKTURA NAVDUŠILA
KOLESARJE IZ TORUNJA

Organizacija obiska kolesarjev iz Torunja je hkrati potrdila
naše zavzemanje za trajnostno mobilnost kot eno ključnih
usmeritev našega delovanja ter hkrati eno izmed aktivnosti v
okviru priprav na Evropski teden mobilnosti 2020, ki bo tudi
letos potekal od 16. do 22. septembra.

Med 30. julijem in 2. avgustom so Novo mesto obiskali kolesarji kolesarskega društva
Stowarzyszenie Rowerowy Torun iz poljskega partnerskega mesta Torunj. Tridnevni
program jim je omogočil obisk in preizkušanje novomeških kolesarskih povezav, objektov,
priljubljenega sistema GoNm in druženje z novomeškimi kolesarskimi klubi (KK Adria
Mobil), društvi (JB Team, Kolesarsko društvo Zverinice, Novomeška kolesarska mreža)
ter drugimi kolesarskimi navdušenci. Uspešna organizacija obiska in veliko zadovoljstvo
na obeh straneh sta vnovič dokazala, kako pomembne so priložnosti, ki jih omogoča
mednarodno sodelovanje partnerskih mest.

> Manca Čampa Pavlin, Mestna občina Novo mesto

Z MISLIJO NA STAREJŠE GENERACIJE
V JESENI ŠTEVILNI PROJEKTI

Tokratno mednarodno sodelovanje s partnerskim mestom
Torunj je tako omogočilo izmenjavo dobrih praks, mrežo
novih poznanstev ter okrepilo stara prijateljstva. Vse to pa
je pripomoglo k dodatni promociji obeh partnerskih mest,
klubov, društev, ponudnikov različnih storitev in posameznikov
ter k vsesplošnemu spodbujanju turizma in mednarodnega
udejstvovanja.

Poleti smo na na Mestni občini Novo mesto objavili razpis za storitev E-oskrba, Društvo
upokojencev Novo mesto jeseni predstavlja pester program, zanimiva predavanja organizira
tudi društvo Spominčica Novo mesto.

E - OSKRBA ZA STAREJŠE
Osnovni namen storitve E-oskrba je zagotavljanje čim bolj
samostojnega in varnega bivanja na domu vsem, ki pri tem
potrebujejo pomoč in podporo. Ta namreč s celodnevno asistenco
strokovnega osebja prek asistenčnega klicnega centra omogoča
pomoč na daljavo, ko jo posameznik potrebuje. Razpis je odprt
do 31. oktobra 2020 oziroma do porabe proračunskih sredstev.
Upravičenci razpisa so občani, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Mestni občini Novo mesto in tudi dejansko bivajo
na njenem območju; izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so
starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu
razpisa dopolni 70 let). Več informacij o razpisu je na voljo na
spletni strani www.novomesto.si.

Vanesa Dželadini

Obiskali so tudi Olimpijski vadbeni center Češča vas in
se preizkusili v vožnji na velodromu, kjer jim je na pomoč
priskočila ekipa Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki jih je
navdušila s svojimi strokovnimi veščinami in uspehi. Novomeški
program so nadaljevali s kopanjem v reki Krki in z izletom po
ljubensko-straški kolesarski poti, po kateri jih je vodil Jože
Ravbar. Polni čudovitih vtisov so obisk zaključili s kegljanjem
na Kegljišču Vodnjak in srečanjem z Edwardom Palko,
pobudnikom partnerstva med Novim mestom in Torunjem.
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S storitvijo E-oskrba je zadovoljna tudi Rožca Šonc,
predstavnica Društva upokojencev Novo mesto, ki je ob tej
priložnosti poudarila, da so v društvu zadovoljni z odločitvijo za
zagotavljanje socialnovarstvene storitve na daljavo. »Starejši,
še posebej tisti, ki živijo sami, naj preverijo prednosti e-oskrbe
na daljavo in poskrbijo za svojo varnost,« je poudarila in
pohvalila tudi ostale pridobitve za starejše: »Z zadovoljstvom
smo pozdravili še eno mestno pridobitev, brezplačne prevoze
z Leonom. Dobrodošla je predvsem za tiste, ki so manj mobilni,
saj je z vožnjo z Leonom vse bližje in lažje dostopno.« V društvu
upokojencev sicer skozi celo leto skrbijo za pester program,
tako bo tudi v jesenskem obdobju. Poleg tedenskih aktivnosti
družabnih iger v prostorih društva načrtujejo tudi program v
zimskem obdobju.

s področja dela oseb z demenco in pomoči svojcem osebe z
demenco. Predavanja bodo izvajali v Trdinovi predavalnici
Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu.

NAČRTOVANIH VEČ OSKRBOVANIH STANOVANJ
Z zavedanjem povečanja potreb po oskrbovanih stanovanjih smo
temu vprašanju namenili posebno pozornost v sodelovanju z
različnimi investitorji. Možnosti za izvedbo tovrstnih stanovanj v
prihodnosti so na območju OPPN Brod Drage kot tudi na območju
ZN Podbreznik, kjer so pričakovane prve realizacije v roku dveh
let. Ravno tako je v pripravi tudi OPPN Bučna vas, ki bo gradnjo
takšnih stanovanj omogočil v delu Bršljina, kjer že nastaja
novo stanovanjsko naselje s 25 hišami. Najbližje realizaciji
je trenutno lokacija na Šegovi ulici, kjer se pripravlja natečaj
za pridobitev arhitekturne rešitve in projektanta za izdelavo
projektne dokumentacije za novogradnjo približno 35 varovanih
stanovanj, prvih tovrstnih v Novem mestu. Poleg parkirišč na
terenu so predvidena tudi parkirna mesta na tem mestu v eni
izmed kletnih etaž.

Peter Žunič Fabjančič

Podžupan Boštjan Grobler je kolesarske navdušence iz Torunja
sprejel na rotovžu, kjer jim je predstavil glavne prioritete na
področju kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Po uvodnem
sprejemu so se navdušeno zapeljali po Glavnem trgu s kolesi
GoNm. Poljskim prijateljem je bil predstavljen tudi projekt
RideMe, ki jim je omogočil, da so se z e-kolesi udeležili
popoldanskega izleta po Novem mestu in okolici, kjer so lahko
preizkusili naše gorske in cestne poti. Med izletom, ki ga je
organiziral in vodil Rado Trifković (KD Raketa, Društvo Vezalka),
so obiskali priljubljen skill park za urjenje veščin gorskega
kolesarstva in se pri tem družili s Kolesarskim društvom
Zverinice ter se povzpeli na Gorjance. Nato so obiskali pump
track na Loki, se podali skozi Ragov log in na del Rudolfove
poti ter obiskali grad Otočec. Pot so nadaljevali z vzponom na
Trško goro in dan zaključili na pogostitvi v zidanici Verček.

Vanesa Dželadini

V okviru projekta Novo mesto in Torunj – nadaljevanje
sodelovanja in izmenjave izkušenj na področju kolesarske
komunikacije – Novo mesto and Toruń – continuation of
cooperation and exchange of experiences in the field of bicycle
communication, ki je bil izveden zahvaljujoč podpori mesta
Torunj, so se sredi septembra štirje Novomeščani udeležili
povratnega obiska v Torunju.

Aktivni so tudi v društvu Spominčica Novo mesto. 21. septembra s
Hojo za spomin obeležujejo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni,
od oktobra do marca pa bodo izvedli pet predavanj s strokovnjaki
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> Saša Sršen, Mestna občina Novo mesto

> Manca Čampa Pavlin, Mestna občina Novo mesto

NOVE PONUDBE OBOGATILE MESTNO
JEDRO

SPREHAJALNE IN KOLESARSKE POTI
ZA BOLJŠO KAKOVOST BIVANJA
V mestu in ožji okolici smo v letošnjem letu uredili kar nekaj sprehajalnih poti.
Župančičevo sprehajališče, Kettejev drevored in tematska pot gradišče Marof so tako postale
stičišče ljubiteljev narave in sprehodov, ki iz svojih izhodiščnih točk omogočajo veliko
možnosti za oddih na svežem zraku. V načrtu je kar nekaj novih poti, želja MoNm je, da so v
večini uresničene do leta 2023.

Atraktivna nova pridobitev mestnega
središča je brivnica Brivska postaja, ki je
odprla svoja vrata na križišču Rozmanove
ulice z Ulico talcev, kjer mladi lastnik s
svojim strokovnim znanjem strankam
ponuja novo izkušnjo moškega striženja,
za vse željne osvojitve te veščine pa
pripravlja tudi tečaje.
Nov ponudnik na novomeškem knjižnem
trgu je aprila na Rozmanovi ulici, le
streljaj od Glavnega trga, odprl prodajalno
starih knjig Antikvariat Cunjak. V manjši
prodajalni se skriva veliko vsebine, za
nakup je namreč na voljo raznovrstna
literatura, ki vključuje
leksikone,
enciklopedije, romane in še marsikaj.
Bralec lahko izmed 8000 knjig izbere
takšno za 1 € ali tisto za 20 €, zagotovo
pa se najde čtivo za vsakogar. Na isti ulici,
nedaleč stran od antikvariata, so pred
kratkim svoje storitve začeli ponujati
tudi v bioresonančni ambulanti za male
živali, kjer diagnosticirajo in z naravnimi
terapijami zdravijo mnoga bolezenska

stanja hišnih ljubljenčkov, kot so alergije,
poškodbe in okužbe.
Nova zgodba se odvija tudi na vogalu
Dilančeve ulice, kjer se je v prenovljenih
prostorih
pritličja
zbrala
ekipa
znanega para Fink in v mestno jedro z
restavracijo Fink & Situla pripeljala novo
gastronomsko doživetje. V jedeh se kažejo
njune dolgoletne izkušnje in pretekli
uspehi, vse to pa sta prelila tudi v širok
program, ki presega običajno kulinariko
in bo ob izbranih dnevih v prihodnjih
mesecih obogatil trško dogajanje.
Svoje prostore je na Glavni trg razširilo
Gostišče Loka, ki v Delikatesi Loka vse
dni v tednu ponuja napitke za s seboj,
sendviče, prigrizke in tortice, ponudbo
pa bodo prilagodili tudi letnim časom
in jo v poletnih dneh dopolnili še s
sladoledom. Le nekaj korakov stran se
nahaja tudi Dentoteka, kjer že kratek
pogled na izložbo razkrije specializirano
dentalno lekarno, ki so ji nedavno v
spodnjih prostorih dodali še center za

ustno higieno. Ponujajo izbrane dentalne
storitve, pridružilo se jim je tudi podjetje
Green CT, ki v njihovih prostorih ponuja
tudi zobni rentgen.
K oživljanju mestnega jedra pripomorejo
tudi obnove že obstoječih podjetij, ki
svoje prostore obnavljajo, kot so to storili
v poslovalnici UniCredit Bank. Ob prenovi
stavbe, ki ima status kulturne dediščine
in v kateri je v 19. stoletju bival dr. Karel
Slanc, podpornik Ivana Cankarja, so
svoje prostore in ponudbo za stranke
razširili, poleg tega pa so opremo iz starih
prostorov zgledno darovali Društvu
upokojencev Novo mesto, del opreme pa
Športnemu društvu Breginjski kot.

Delikatesa

Brivska postaja

Antikvariat
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Luka Lešnjak

Peter Žunič Fabjančič

Situla Novo Mesto by Hiša Fink

UniCredit

D&D

UniCredit Bank

Peter Žunič Fabjančič

Bioresonanca

Dentoteka

Prenovljena Kettejev drevored in gradišče
Marof sta dobila javno razsvetljavo in
počivališče, nove klopi in nove sadike
dreves. Urejena je tudi arheološka
tematska pot z otroškim igriščem in
prezentacijo
prereza
obrambnega
nasipa gradišča. Na Župančičevem
sprehajališču je bila urejena postavitev
javne razsvetljave. Pred izvedbo je tudi
nekaj novih površin za pešce in kolesarje,
mestne poti pa bodo v svoji okolici
kmalu prepletene s povezavami, ki bodo
omogočale, da bodo ljudje na dnevni
ravni svojo pot lahko opravljali z okolju
prijaznejšimi prevoznimi sredstvi.
Zavedanje, da je naravni prostor za
človeka še vedno glavni vir preživetja in
da je stalna povezanost z naravo nujno
potrebna, je bilo še toliko bolj intenzivno
v času epidemije, ko smo ljudje več časa
preživeli v naravi. Tudi zaradi nujnosti
načrtovanja prometne infrastrukture
po načelih trajnostne mobilnosti, kar
pomeni zadovoljiti potrebe vseh ljudi po
mobilnosti in obenem zmanjšati promet,
so zelene parkovne ureditve, vključujoče
pešpoti, obvezne vsebine prostorskega
načrtovanja, ki dodatno pripomorejo k
uresničitvi cilja trajnostne mobilnosti.
Mestna občina Novo mesto se pomena
načrtovanja pešpoti in drugih zelenih
površin za rekreacijo in preživljanje
prostega časa zaveda že od vsega začetka
svojega prostorskega načrtovanja.

Nika Munih Tairoski

SPREHAJALNE IN KOLESARSKE
POTI ZA VEČJO POVEZLJIVOST
NASELIJ

arhiv Dentoteke

Z željo, da se poveže čim več poti, ki v
Mestni občini Novo mesto vodijo iz
naselij v mesto, se strateško lotevamo
sprehajalnih in kolesarskih povezav
in s tem v duhu trajnostne mobilnosti
spodbujamo ljudi k zdravemu načinu
življenja. V pripravi je pot za kolesarje
in pešce ob Težki vodi, gre za dober
kilometer poti, ki bo povezovala mestno
jedro s Šmihelom. Začetek gradnje je
predviden v letu 2021. V mestnem jedru
se za sprehajalno Pot od mlina do mlina

(na relaciji od Strojarske poti do Seidlove
žage) usklajujejo dogovori z lastniki
zemljišč, načrtuje se tudi sprehajalna pot
ob športnem parku Češča vas z dvema
brvema čez reko Temenico, kjer smo v
fazi priprave projektne dokumentacije
in pridobivanja zemljišč. Nove tekaške in
kolesarske poti bi se lahko v naslednjih
letih razveselili tudi na relaciji Portoval
proti Irči vasi, želja pa je, da se vse
omenjene poti uredijo najkasneje do
leta 2023.

UREJALE SE BODO TUDI
REGIONALNE KOLESARSKE
POVEZAVE
V načrtu je tudi gradnja regionalnih
kolesarskih povezav, ki bodo potekale v
okviru mehanizma Dogovora za razvoj
regij, z namenom, da se med seboj
poveže naselja in centre bližnjih mest
za zagotavljanje trajnostne mobilnosti.
Gre za povezave na relacijah: Trebnje–
Mirna Peč–Novo mesto, Novo mesto–
Šmarješke Toplice–Škocjan in Novo
mesto–Straža. Vsi projekti pa so v fazi
projektiranja in pridobivanja ustreznih
zemljišč.
Med državnimi projekti se načrtuje
izvedba dela kolesarske povezave
»Sava–Krka bike« na odseku med
naseljema Krka in Žihovo selo, ki ga
bo urejala Direkcija za infrastrukturo, v
pripravi je tudi kolesarska in pešpot med
Ragovim in Krko ter del kolesarske poti
do Kolpe čez Kočevski rog in Gorjance –

del trase znotraj Mestne občine Novo
mesto.

GRADILI SE BOSTA DVE BRVI
Gradnja brvi Irča vas, ki bo povezala
naselje Drska z naseljem Lastovče in
bo peljala do olimpijskega centra Novo
mesto ter naprej po Straški cesti, se bo
predvidoma začela v prihodnjem letu.
Gre za brv za pešce in kolesarje razpona
120 metrov in svetle širine 3,5 metra, ki
bo umeščena na okljuk reke Krke v Irči
vasi. Posebnost brvi je konstrukcijska
zasnova v obliki verižnice brez vmesnih
podpor. Brv bo navezana na obstoječe
prometne površine, na desnem bregu
prek manjšega trga na lokalno cesto
Irča vas, na levem bregu pa prek
večnamenske poti dolžine 170 metrov in
širine 3 metre na lokalno cesto Lastovče.
Gradnja brvi Loka–Kandija, pri kateri
se poveže Župančičevo sprehajališče s
pešpotjo pri Težki vodi, se bo predvidoma
začela v drugi polovici leta 2021. Brv za
pešce in kolesarje dolžine 115 metrov in
svetle širine 3,5 metra bo umeščena tik
pred izlivom Težke vode v reko Krko. Brv
bo konveksno zaokrožena s sredinsko
podporo. Brv bo navezana na obstoječe
prometne površine, na desnem bregu
prek manjšega trga na Kandijsko cesto,
na levem bregu pa po dostopni klančini in
stopnicah na Župančičevo sprehajališče.

Peter Žunič Fabjančič

Mestno jedro živi s pestrim dogajanjem, kot so tržnica, kulturni dogodki in festivali, za živahno
središče pa so zaslužni tudi novi ponudniki. V preteklih mesecih so tako nove stranke dobili
v prodajalni knjig Antikvariat Cunjak, brivnici Brivska postaja, bioresonančni ambulanti za
male živali, restavraciji Fink & Situla ter v Delikatesi, svoji ponudbi sta razširili tudi Dentoteka
in UniCredit Bank.
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> Mirjana Martinović, Regijski NVO center

Z G O D B E

M E S TA

»ŠE NIKOLI NAS NISO BILI TAKO VESELI«

Pa še en primer za mlajše: ne tečemo kar tako cik-cak po dvorani,
ampak so oni »ribice«, trenerji pa imamo mreže in jih lovimo.
Potem denimo ne delamo trebušnih vaj, ampak »odpiramo
vrata«: otroci ležijo eden ob drugem, vsak drugi je obrnjen v
drugo smer, skupaj imajo le noge. In ko jih dvignejo, kar je seveda
trebušnjak, se odpre neke vrste hodnik, skozi katerega lahko
stečem ob kakšni čarobni besedi. In ko to ponovi vsakdo od njih,
je za njimi recimo 50 trebušnjakov, pa niti opazili niso, da so
telovadili, saj so »odpirali vrata«.

Ko zaprejo dvorane, se preseliš na mivko. Pa bližnjo reko Krko ali pump track v soseščini.
Kjer je volja, se najde tudi pot, med drugimi dokazujejo v Ženskem odbojkarskem klubu TPV
Volley. Njihova članska ekipa je v 2. ligi zahod nekje na sredi lestvice, strokovna ekipa pa
dela predvsem na tem, da so otrokom prijazen klub, kjer v ospredju ni »le« odbojka. O zadnjih
počitnicah, prenosu znanja iz drugih držav in načrtih za (korona) jesen je spregovorila
nekdanja igralka, danes vodja projektov in dela z mladimi v klubu Jana Vernig.

Kakšno poletje je za klubom?
Izjemno pestro. Že maja smo zaradi korone vse naše igralke
preselili na mivko, saj so bile dvorane zaprte. Bili smo izjemno
veseli, saj se je treningov udeležilo veliko otrok, ki so prav
pogrešali vrstnike, šport in druženje. Še nikoli nas niso bili tako
veseli. (smeh) Naše ekipe, ki se udeležujejo tekem državnega
prvenstva, so resneje trenirale, za ostale smo tudi sami priredili
kakšen turnir. Med počitnicami smo zagnali še poletne delavnice,
namenjene vsem otrokom novomeške občine, starim od 6 do 11
let.
O vaših delavnicah kroži dober glas: da se otroci radi vračajo
in da niti ne gre »le« za odbojko. Kaj vse ste počeli?
Veliko je igre in odbojke na mivki, dodali smo še štiri sklope:
pustolovski teden, športni teden, teden v naravi in teden
samooskrbe. Tako so na primer v športnem spoznavali še tenis,
supanje, pump track, kegljanje ipd., v naravnem tednu smo zunaj
gradili bivake, izvajali orientacijske igre ipd., med samooskrbnim
pa je bilo več poudarka na hrani, sami smo delali namaze, smutije,
obiskali smo kmetijo Kastelic, si ogledali njivo in nekateri
otroci so prvič videli, kako raste koren ali krompir. (smeh) Med
pustolovskim tednom so na drugi strani skozi igro odkrivali
znamenitosti mesta. Skratka, na sproščen način smo združevali
šport in tudi učenje različnih stvari in veščin. Tako smo poleti v
devetih tednih (po)skrbeli za okoli 150 otrok. V skupinah jih je
bilo po 16, saj je z manjšimi skupinami lažje delati in se lahko
otrokom tudi bolj individualno posvetimo.
Kako velika ekipa skrbi za vse to?

Da, seveda. Hkrati pa smo dobili priložnost, da smo z enim teh
projektov npr. obiskali Turčijo, kar nekaj naših mladostnikov si je
zato prvič naredilo potni list, torej so prvič potovali tako daleč.
Tam so jih razdelili v mešane skupine, vsi so govorili angleško,
stkali so nova prijateljstva, spoznavali druge kulture ipd. No, ko
smo odhajali domov, so naši še najbolj jokali, da je konec. (smeh)
Te programe res priporočam. Zdaj se bomo lotili enega, s katerim
bi te dobre vaje prilagodili otrokom z drugačnimi potrebami,
denimo avtistom.
Tako vam lahko zaželimo le še srečen vstop v novo sezono.
Hvala, vsi naši urniki so že pripravljeni in na voljo na spletnih
straneh kluba. Če ne bo nekih omejitev s strani šol oz. NIJZ in

Jana Vernig je prepričana, da morajo trenerji otrokom danes šport približati na drugačne načine kot nekoč, nova znanja pa išče tudi pri vrsti evropskih partnerjev.
Eva Pršina

ŽOK TPV Volley se vključuje tudi v evropske projekte.
Da, to je za nas nekaj novega in nam je zelo všeč. Tu nam je v
izjemno podporo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, ki
nas je vključilo v te aktivnosti. Spoznala sem še druge nevladne
organizacije, tam je velika mera entuziazma in res veliko znanja,
ki ga skušamo prenesti v naše načine dela.

> Saša Sršen, Mestna občina Novo mesto

IGRIŠČA V NOVEM MESTU VABIJO S
SVEŽO PODOBO

Bi lahko predstavili kakšen primer?
Veliko jih je, a vsem je skupno prav sodelovanje in spodbujanje
mladih, krepitev njihove samopodobe, zaupanja vase in druge,
torej sodelovanje. Eden od teh evropskih projektov me je denimo
seznanil z načinom vadbe, kjer poleg odbojke vključujemo tudi
rokomet in nogomet, kar delamo tudi v Novem mestu. Pa recimo
primer vaje, ko so otroci na blazinah in tekmujejo ekipno proti
meni. Jaz jim blazine postopoma umikam, oni morajo biti gor, ker
če kdo ostane brez blazine, je izgubila vsa ekipa. Na koncu ostane
ena sama blazina, a še vedno se vsi nekako uspejo dogovoriti, da
so gor (smeh), močnejši drži še dva manjša ob sebi in prav lepo je
videti, kako hitro začnejo sodelovati in se spodbujati, hkrati pa
nenehno gibajo.

Mestna občina Novo mesto ima v lasti 35 športnih in otroških igrišč, ki jih v sodelovanju s
krajevnimi skupnostmi redno obnavlja in dopolnjuje z novimi igrali. Letos je nove pridobitve,
namenjene igri otrok in rekreaciji odraslih, pridobilo kar 10 igrišč, v načrtu je tudi še opaznejša
posodobitev otroškega in športnega igrišča na Košenicah.

Eva Pršina

Časa za počitek torej ni bilo veliko, a vseeno je pred nami
jesen. Že veste, kaj ta prinaša klubu?
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Na ta način si s partnerji iz drugih držav izmenjate dobre vaje,
izkušnje, znanje ...

130 otrok, ki jih razdelimo po starosti. Mlajše od 11 let imamo
denimo razdeljene v tri skupine, tj. naša mala šola športa, kjer
delamo z vsemi športi, več odbojke imajo le starejši. Prepričana
sem namreč, da moramo otroka spodbujati pri športnem
udejstvovanju, medtem ko lahko specializacija še počaka. Pri
dvoranski odbojki oz. starejših, ki prav to trenirajo, pa imamo prav
tako pet starostnih kategorij, treningi pa potekajo od 2- do 5-krat
tedensko, kar traja do aprila.

Precej majhna v resnici. (smeh) Poleg mene je tu še Dubravko
Mikač, midva sva bila bolj za športne vsebine, in pa učiteljica Jana
Može, ki je dodala še poučne zadeve. Oba sta izjemna pedagoga,
kar je pomembno ob tako napornem tempu. Varstvo smo namreč
nudili od 6. do 16. ure, večina otrok je prišla okoli 8. ure, in čeprav
bi kakšni lahko odšli domov prej, so ostajali kar do konca, ker so se
imeli tako lepo. To je za nas največja potrditev! Enako povratniki:
nek deček je denimo prišel prvi teden, a ker mu je bilo tako všeč,
se je vrnil še drugega, s seboj pa pripeljal brata, dva soseda in še
sestrično! (smeh)

Dvoranska odbojka se, upam, seli nazaj v dvorane, tekmovalne
ekipe so že zagnale priprave. V klubu sicer skrbimo za okoli

uporabe njihovih dvoran, bomo to izvedli. Za malo šolo športa
imamo sicer še rezervni načrt, tj. vadba na prostem, kjer bi vadili
atletiko in druge športe, izvedli kakšen pohod z baklami, obiskali
bazen itd. Otroci ne smejo ostati brez tega.

Klub je med počitnicami izvedel devet tednov poletnih delavnic, za kar sta poleg
Vernigove zaslužna še Dubravko Mikač in Jana Može. Tudi jeseni bodo skušali čim
več vadbe izvesti na prostem.

Na igriščih Vrtovi ob Krki, na Žibertovem
hribu in na Vavpotičevi ulici so se lahko
otroci razveselili novih previsnih
gugalnic. Na slednjem smo tudi odstranili
dotrajana igrala in namestili novo
plezalno piramido. V KS Bršljin smo na
igrišču na Klemenčičevi ulici posodobili
obstoječa igrala, v Lastovčah pa zamenjali
dotrajane mrežice na košarkarskih
koših. Košarka se bo lahko od sedaj
naprej igrala tudi na novem otroškem in
športnem igrišču ob ulici Pot na Gorjance,
kjer imajo nameščene nove table in
obroče za koše, menjavo pa je dočakala
tamkajšnja jeklenica na zip line, pod
katero smo namestili gumijaste podloge.

Obnove sta bila deležna igralo v obliki
avtomobila ob Domu krajanov v KS
Gabrje in lesena brv na viseči gugalnici
na Trdinovi ulici. Slednjemu smo po
lanskih pridobitvah plezalne piramide
in previsne gugalnice dodali še novo
plezalno mrežo. Igralo, namenjeno
plezanju, smo namestili tudi v Parku
Evropske unije, kjer smo obnovili vsa
obstoječa igrala. V lanskem letu so bila
obnovljena še igrala na Ragovski ulici,
ob šoli v Malem Slatniku, na Potovem
vrhu in na otroškem igrišču za Unionom.
Ob novi sprehajalni poti v KS Birčna
vas smo zgradili manjše igrišče, v vasi
Krka smo pred kratkim uredili balinišče.
Pomembna pridobitev za družine, ki se z

veseljem sprehajajo po Marofu, so tudi
igrala ob sprehajalni poti na vrhu griča.
V prihodnjem letu bomo na Mestni občini
Novo mesto nadaljevali z vlaganjem v
infrastrukturo igrišč in pripomogli, da
otroci, mladostniki in odrasli čim bolj
pestro preživljajo prosti čas v naravi.
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> Manca Čampa Pavlin, Mestna občina Novo mesto

KARIN KALIŠNIK: »LEPOTA ŽIVALI JE, DA
NAS SPREJMEJO TAKŠNE, KOT SMO.«

SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE MAČK – ODGOVORNO LASTNIŠTVO ŽIVALI
Letos ponovno spodbujamo k odgovornemu lastništvu živali, zato smo pripravili projekt sofinanciranja sterilizacije in kastracije
lastniških mačk. V ta namen so bili od 1. septembra 2020 dalje na voljo boni za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije mačk.
Zaradi velikega zanimanja so boni pošlji, v kolikor bodo na voljo dodatna razpoložljiva sredstva, pa bomo občane o tem tudi
obvestili. Lastniki mačk s stalnim bivališčem v Mestni občini Novo mesto lahko bone v vrednosti 20 evrov, ki so jih že prevzeli,
unovčijo v vseh treh veterinarskih ambulantah, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto.

V sklopu akcije sterilizacija in kastracija mačk smo se pogovarjali z doktorico veterinarske
medicine Karin Kališnik, ki deluje v Veterinarski ambulanti in trgovini za male živali Buba,
uradni veterinarski ambulanti Zavetišča Turk, s katerim ima Mestna občina Novo mesto
sklenjeno koncesijo. Karin Kališnik je pri svojem delu strokovna in predana, njeno poslanstvo
pa je pomoč zapuščenim živalim v Novem mestu. Priznava, da jo najbolj osrečuje, kadar
vidi, da ljudje živali obravnavajo za svoje družinske člane in se do njih tako tudi vedejo.

Zakaj je tako pomembna sterilizacija in
kastracija mačk?
Sterilizacija in kastracija mačk sta zelo
pomembni zaradi zmanjšanja števila
nezaželenih mačjih mladičev, zmanjšanja
skupin prostoživečih muc, preprečitve
širjenja kužnih bolezni, kot so mačji
aids, mačja levkoza, mikrosporija
(zoonoza – kužno obolenje kože, ki se
lahko prenese na ljudi in ostale živali),
zmanjšan nastanek bolezni rodil (tumor
mlečnih želez, jajčnikov in maternice,
vnetja maternice), nezaželenih vedenj
(potepanje, gonitve, markiranje) in
zmanjšanje poškodb. Ob dejstvu, da se
mački držijo doma, je posledično tudi
manj poškodb, prometnih nesreč in
ugriznih ran.
Kako »zdrave« so živali v Novem mestu?
Pri mačkah je zelo težko oceniti natančno
zdravstveno stanje, saj se testiranj na
bolezni, kot sta mačji aids in levkoza pri
mačkah, ki ne kažejo kliničnih znakov
bolezni, ne opravlja redno. Pri tem lahko
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Kaj vam osebno doprinesejo živali, kaj
dajejo človeku, česar ljudje morda ne
vedo?
Živali nam dajejo brezpogojno ljubezen
in nas sprejemajo takšne, kot smo. Od
njih se lahko naučimo potrpežljivosti,
ljubezni in veselja, mačke so tudi znane
po svojih zdravilnih učinkih predenja. S
predenjem proizvajajo vibracije od 20
do 150 hercev, kar deluje pomirjujoče na
ljudi, pospešuje okrevanje po boleznih in
poškodbah, posledično lahko tudi vpliva
na zmanjšanje krvnega tlaka pri ljudeh.
Dokazano je, da imajo lastniki mačk
kar za 40 odstotkov manjšo verjetnost,
da jih doleti srčni infarkt. Ljudje, ki
živijo v sožitju s katerokoli živaljo, lažje
premagujejo vsakdanji stres in hitreje
okrevajo po bolezni.

Kako prijazno je živalim Novo mesto?
Kako odgovorni so po drugi strani
lastniki živali?

> Manca Čampa Pavlin, Mestna občina Novo mesto

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA ZA ŠE VEČ
ŠPORTNIH PRILOŽNOSTI

Lahko rečem, da so ljudje, ki bivajo v
mestih, vedno bolj odgovorni do živali.
Vedno več je tudi odgovornih lastnikov
v okoliških vaseh in na kmetijah, saj
se počasi, a vztrajno vidi napredek s
številnejšimi obiski pri veterinarju.
Opaziti je, da lastniki živali pogosteje
opravljajo cepljenja proti kužnim
boleznim. Želim si, da bi bilo v prihodnosti
več označenih muc z mikročipi, saj bi
jih v takšnih primerih lahko ob izgubi
lažje vrnili lastnikom in s tem zmanjšali
število zapuščenih in prostoživečih muc.
Pri psih je takšno čipiranje zakonsko
določeno, zato je večja verjetnost, da
se izgubljena žival vrne lastnikom.
Moje izkušnje v ambulanti kažejo, da so
Novomeščani odgovorni lastniki živali
in jih skrbno vodijo k veterinarju. Vedno
z veseljem opazujem, ko ljudje živali
tretirajo za svoje družinske člane in jim
nudijo najboljšo možno oskrbo ter zdravo
bivalno okolje.

Postajališče za avtodome Novo mesto, novi reflektorji na stadionu Portoval, druga faza
izgradnje Olimpijskega centra so opaznejši projekti, ki bogatijo mesto in ponujajo nove
športne priložnosti.
V septembru bo urejeno postajališče za avtodome Novo mesto
v območju Športno-rekreacijskega parka Portoval v Novem
mestu. Na novo bo urejenih 42 parkirnih mest za osebna vozila,
2 parkirni mesti s polnilno postajo za električna vozila, 4 parkirna
mesta za funkcionalno ovirane osebe in 6 parkirnih mest za
avtodome z enim oskrbovalnim mestom, ki za vseh šest parkirišč
zagotavlja energetsko enoto za priključitev avtodomov na
električno omrežje, čistilno enoto s priključitvijo na vodovod in
fekalno kanalizacijo. Ob postajališču za avtodome bo prostor
z mizami in klopmi za piknik ter informacijska tabla. Poleg
parkirišč bo urejena še javna razsvetljava ter hortikulturna
ureditev.

NOVA RAZSVETLJAVA NA STADIONU PORTOVAL

NOVA TRIBUNA IN GARDEROBE V OLIMPIJSKEM
CENTRU NOVO MESTO
Začela se je druga faza izgradnje Olimpijskega centra, ki
predvideva dograditev tribun na severni in južni strani obstoječe
tribune znotraj športnega objekta ob kolesarski stezi. Pod
tribunami bodo garderobe s sanitarijami za športnike, prostori
za organizacijo vadbe in tekmovanj ter sanitarije za gledalce.
Konec junija se je začela izgradnja severne tribune s sanitarijami
in garderobami, dela bodo predvidoma končana v začetku
oktobra 2020. Vrednost izvedbenih del skupaj s projektno
dokumentacijo in investitorskimi stroški je ocenjena na 550.000
evrov. V naslednjih letih se bo uredilo še južno tribuno s prostori
za organizacijo vadbe in tekmovanj, novo delavnico za kolesarje,
okrepčevalnico in nove sanitarije ob tunelskem prehodu.

Nove razsvetljave so se razveseli predvsem igralci in ljubitelji
nogometa. Po novem bodo lahko nogometaši trenirali v večernih
terminih, prav tako bo možno mednarodne in ligaške tekme (1.
SNL) odigrati v poznih popoldanskih oziroma večernih urah z
možnimi TV-prenosi.

PRENOVLJENA TLA V MAROFU
V športni dvorani Marof so se čez poletje na Zavodu Novo mesto
lotili celovite prenove igralne površine. Parket, ki je bil dotrajan
in na nekaterih delih poškodovan, je dobil novo podobo. Zaradi
številnih poškodb je bil parket na novo pobrušen, na novo so
označena tudi tla. V prihodnjih letih se načrtuje posodobitev
tribun ter sodobnejše pregradne zavese, ki ločujejo igralni
površini.

Peter Žunič Fabjančič

Ko sprejmemo mačka v naš dom,
postanemo odgovorni za ljubeče živo
bitje, ki bo z nami v povprečju od deset
do petnajst let. Zavedati se moramo,
da mu bo potrebno nuditi ustrezno
veterinarsko oskrbo ob zdravstvenih
težavah, preventivo proti zajedavcem
in zelo zaželeno cepljenje proti kužnim
boleznim. Mačji kepici je treba zagotoviti
ustrezno in redno prehrano ter vodo,
stranišče in pesek, praskalnik za brušenje
krempljev, igrače za igro ter predvsem
naš čas. Vse to prinese določene finančne
in časovne zahteve, zato svetujem, da
dobro premislite, preden vzamete v svoj
dom prisrčnega in igrivega mačka.

nastane veliko nevšečnosti, saj so mačke
okužene in širijo neozdravljivi bolezni
naprej. Prav tako se pri prostoživečih
mačkah ne opravlja pregleda za zoonozo
mikrosporijo, ki je pri lastniških mačjih
mladičih precej pogosta, še posebej v
jesenskih in spomladanskih obdobjih
dežja.

Na eno gospodinjstvo pripadata dve storitvi. Akcija sterilizacije in kastracije lastniških mačk traja do 10. novembra 2020 oz.
do porabe razpoložljivih sredstev. Občina sicer vse leto skrbi tudi za zapuščene živali s financiranjem delovanja novomeškega
zavetišča.

Peter Žunič Fabjančič

Kaj morajo vedeti lastniki mačk, preden
si omislijo mačjega ljubljenca?

Na MONM želimo s projektom poleg spodbujanja odgovornega lastništva živali zmanjšati tudi možnosti okužb s prenosljivimi
boleznimi, poškodbe, infekcije in potepanja mačk ter s tem povezane prometne nesreče, predvsem pa prispevati k skrbnemu
nadzoru števila mačjih mladičev, ki bi neuspešno iskali ljubeč dom.
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> Mirjana Martinović, Regijski NVO center

S ŠPORTOM (NAZAJ) DO SAMOZAVESTI

IZ ZAVODA NOVO MESTO

60. SEZONA DELAVSKIH
ŠPORTNIH IGER IN ŠPORTNE
IGRE ZAPOSLENIH
Tudi področje športnih programov, ki
jih izvajamo v Zavodu Novo mesto, je
prizadela situacija COVID-19. Veliko
večino športnih tekmovanj in prireditev,
tako na šolski kot na rekreativni
ravni, smo morali odpovedati ali pa v
najboljšem primeru močno zmanjšati
obseg aktivnosti. Tudi prihodnost ni
najbolj svetla, saj je v vsej negotovosti,
ko se razmere praktično spreminjajo
iz dneva v dan, zelo težko napovedati,
katere dejavnosti in v kakšnem obsegu
bomo izvedli do konca letošnjega
leta. Julija nam je vendarle uspelo
izvesti večjo prireditev, regionalni
turnir Državnega prvenstva v košarki
3x3, ki je prvič potekal na Glavnem
trgu v Novem mestu. Sodelovalo je
rekordnih 51 ekip v vseh kategorijah.
V letošnjem letu projekt Delavske športne
igre praznuje 60-letnico neprekinjenega
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Strokovnjaki so že dolgo nazaj ugotovili, da športna dejavnost lahko nadomesti zdravilo. S tem se
strinja tudi naš paraolimpijec Jože Okoren, dolgoletni predsednik Društva paraplegikov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja. S sodelavci skrbi za več kot sto članov z območij 19 občin, ki jim po poškodbi ali
bolezni, ki jih je večino prikovala na invalidski voziček, z nevladno pomočjo dviga kakovost življenja.
Pri tem poudarja, da sta rekreacija in šport za kakovostno življenje paraplegikov bistvenega pomena.

»Kot društvo skrbimo predvsem za to, da člane ob vrnitvi
iz rehabilitacijskega centra v Soči domov usmerimo: jim
pomagamo z nasveti, adaptacijo bivalnih enot, urejanjem
prevozov ipd. Skrbimo za njihovo boljše počutje na splošno.
In šport je tisti, ki osebo s poškodovano hrbtenjačo obdrži
pri fizični in psihični kondiciji. Se pravi: gibanje, gibanje,
gibanje!« zatrdi Okoren in nadaljuje, kako je bil tudi v
njegovem primeru šport tisti, ki mu je dal samozavest in smisel.

Športna narava našega mesta bo tako
z vsemi projekti, ki jih pripravljamo
v Zavodu Novo mesto, tudi letos
kljub čudnemu letu 2020 lahko
živela naprej. Vljudno vabljeni k
obisku in udeležbi vseh prireditev.

Podobno ugotavlja dobra tretjina njihovih članov, ki se s
športom resneje ukvarjajo. Kot pravi vodja športnega programa
v društvu Mirko Sintič, jim nudijo več športnih disciplin.
Avgusta je minilo 40 let, odkar ga je prometna nesreča kot
osnovnošolca prikovala na voziček. Tudi sam pove, da bi
brez aktivne nevladne podpore ostal osamljen, tako pa ga
je društvo »dobesedno zvleklo iz hiše«, dokončal je šolanje,
si našel zaposlitev, partnerko, ustvaril družino … Danes
bdi nad vrsto treningov in tekmovanj, ki se jih udeležujejo
člani in članice, kot so liga sodelovanja Zveze invalidskih
organizacij Slovenije, državna prvenstva in prijateljske tekme,
»ki jih je kdaj toliko, da kar ne vemo, katerih bi se udeležili«.
Čeprav vsi poznamo olimpijsko načelo, da je pomembno
sodelovati, ne zmagati, se lahko regijsko društvo s sedežem
v Novem mestu pohvali z vrsto uspešnih športnikov
in športnic. To so: že omenjena Jože Okoren in Mirko
Sintič, Martin Gorenc, Primož Jeralič, Zdenka Sintič,
Jože Zajc, Anica Radej, Robi Bojanec, Milan Slapničar,
Tone Kanc, Dušan Rupar, Vinko Ahlin, Martina Glavič idr.
Martina si je hrbtenico poškodovala kot 15-letna gimnazijka
ob padcu z drevesa. Tudi njena zgodba je zgodba o vztrajanju,
okrevanju, premagovanju vseh vrst ovir, ustvarjanju družine in
po invalidski upokojitvi tudi vse bolj športno obarvana. »Mirko
me je spodbujal, da grem na kegljanje z vozičkom in kmalu smo
ugotovili, da mi gre dobro od rok,« skromno pristavi in razkrije

arhiv društva

Zgodba prvega moža regijskega društva je širši javnosti dobro
znana. A društvo ima na stotine takšnih zgodb, ki se večinoma
začnejo s tragičnim dogodkom, nadaljujejo z rehabilitacijo in
kasneje vzpostavljanjem novega načina življenja. Vsekakor
drugačnega, a po zgledu sogovornikov nič manj kakovostnega
in lepega. Pri tem zdrav način življenja, ki vključuje vsaj
kakšno športno udejstvovanje, odigra pomembno vlogo.

V upanju na končno zvrhano količino
snega pa z nestrpnostjo pričakujemo
tudi
zimsko
sezono, ko
bomo
občanom in obiskovalcem lahko spet
ponudili zimsko vadbo v naravi –
smučarski tek na šestih različnih
lokacijah v MO Novo mesto in okolici.

Med paraplegiki je vse bolj priljubljen tudi športni ribolov, društvo pa se lahko
pohvali z ligaškim prvakom Gašperjem Pečetom.

arhiv društva

Na področju rekreativnega športa želimo
opozoriti na še en pomemben dogodek,
ki ga Zavod Novo mesto pripravlja v
sodelovanju s Športno zvezo Novo mesto
in Olimpijskim komitejem Slovenije.

Gre za projekt Športne igre zaposlenih,
ki bo letos potekal tudi v Novem mestu,
in sicer v sredo, 23. 9. 2020. Dogodek bo
posvečen prazniku – dnevu slovenskega
športa. Dan prej pa v Kulturnem centru
Janeza Trdine pripravljamo strokovni
posvet na temo športne rekreacije
z naslovom Rekreacija brez napak.

Zavod NM

Letošnjo pomlad je močno zaznamovala
situacija COVID-19. Ljudje so zaradi
zaprtih vadbenih prostorov večino časa
preživeli v naravi, oživele so sprehajalne
gozdne poti, kolesarske steze in druge
aktivnosti na prostem. V Zavodu Novo
mesto smo v sklopu projekta Krka ŽIVI!
posneli promocijski video, s katerim
smo želeli širši javnosti na privlačen
način predstaviti številne možnosti
kakovostnega preživljanja prostega časa
skozi dejavnosti ob reki Krki v samem
središču mesta. Omenjen video je naletel
na zelo pozitiven odziv, saj so obiskovalci
sončne in tople dneve s pridom izkoriščali
za športne aktivnosti na teniških,
košarkarskih in odbojkarskih igriščih.
Še posebej pestro pa je bilo dogajanje
ob gostinskem lokalu Beach bar Loca,
kjer smo dodali novo ponudbo – izposojo
plovil. Pogled na Krko, polno plovil in
zadovoljnih uporabnikov, ki so si želeli
mesto ogledati z vodne gladine, ob tem
pa storiti nekaj koristnega tudi za svoje
telo, je neprecenljiv. Verjamemo, da bo ta
pridobitev v naslednjih poletnih sezonah
še bolj privlačna tudi za obiskovalce
Novega mesta iz bližnje in širše okolice.
Idilična lokacija ob reki Krki je bila julija
letos tudi prizorišče prve tekme za SUP
pokal Slovenije, ki se je je udeležilo
40 tekmovalcev v sedmih kategorijah.

delovanja, žal pa bo ta častitljivi jubilej
edinstvenega projekta v Sloveniji minil
z grenkim priokusom. Potem ko smo
morali odpovedati več kot polovico
tekmovanj v pomladanskem delu, bomo
s prvimi tekmovanji v jesenskem delu
pričeli v začetku septembra z upanjem,
da nam uspe pod streho spraviti celoten
načrt športnih srečanj. Že konec avgusta
smo pričeli z novo sezono Rekreacijske
lige v nogometu, v kateri sodeluje kar 32
ekip. V jesenskem času načrtujemo tudi
zaključek lanske sezone lige v košarki –
Rekreacijske lige Kralja Matjaža, ki
je bila spomladi zaradi epidemije
prekinjena. Takoj za tem pa sledita
že novi tekmovanji košarkarske in
odbojkarske lige za sezono 2020/2021.

Ekstrem d.o.o.

KRKA ŽIVI!

Dolenjski paraplegiki so tudi večkratni državni prvaki v košarki na vozičkih.

zadnje uspehe. Lani je bila v ligi sodelovanja prva med ženskami,
na državnem prvenstvu pa druga, letos je bila v ligi prva, medtem
ko prvenstva še ni bilo. V ligi so bili prvi tudi kot ekipa, ki jo poleg
Martine sestavljajo še Tone Kanc, Franc Kuhelj in Gašper Peček.
»Kegljanje vadimo na Portovalu, streljanje v Leskovcu pri
Krškem, vse bolj je priljubljen športni ribolov, odhajamo v
Brestanico ali k ribniku Prilozje, naš Gašper Peček je tu prvi
v ligi! Ponosni smo na košarkarsko ekipo, kjer smo trenutno
združeni z ekipo iz Kranja in smo bili na DP prvi. Prirejamo
šahovska tekmovanja in tu so še atletske discipline,
kjer so druga mesta osvojili Anica Rode, Katja Gerdovič
in Žiga Vinetič …« tako discipline in uspehe niza Mirko.
Letošnje izredne razmere zaradi koronavirusa so vrsto teh
aktivnosti okrnile ali jih prestavile, medtem ko se je društvo
posvetilo osebnemu svetovanju na daljavo, pomoči pri
dostavi hrane, nakupu ortopedskih pripomočkov ipd. Kako
pomembno je gibanje, pa priča tudi njihov lastni »protikoronski«
ukrep: med karanteno so vsem članom poslali zloženko
z nekaj gibalnimi vajami za boljše počutje. »In moramo
reči, da je bila izjemno toplo sprejeta,« še zaključi Okoren.
Osebne športne zgodbe so delili Jože Okoren,
M. M.
Martina Glavič in Mirko Sintič.
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FOTOREPORTAŽA: OTROŠKI SVET 2020

VSAK DAN NEKAJ NOVEGA
Upoštevajoč navodila NIJZ je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (v nadaljevanju DRPD) ob podpori Mestne občine Novo mesto,
podjetja Krka in Knjižnice Mirana Jarca tudi letošnje počitnice izvedlo Otroški svet: tri julijske tedne dnevnega ustvarjanja in druženja
za otroke.

Otroci so izdelali vesoljske ladje, gozdne
hišice, papige Tobi, mumije, Harry Potter
šatulje in še mnogo različnih izdelkov,
ki so jih z veseljem odnesli domov. Tudi
baby Jodo.

Tudi letošnjo izvedbo počitniškega programa
sta podprli Mestna občina Novo mesto in
Krka, d. d., Novo mesto.
Ustvarjanje so za krajši čas prekinili obiski
novinarjev. Na posnetku Goran Rovan s snemalcem
RTV Slovenija.
Ko so izdelki dneva narejeni in nasmehi zagotovljeni, nadaljujemo z igro na prostem.
Tudi tokrat so otroci dokazali, da lahko ob pomoči mentorjev
ustvarijo čudovite izdelke. Večja težava je bila pri odločitvi,
komu ga podariti – mamici, babici, sestrici?
Zaslužna četica kreativnih in vedno dobro
razpoloženih mentorjev DRPD: Nevena,
Kristina, Miroslav, Amra, Maja, Ines, Mateja,
Sonam, Snježana in Nataša.

Letošnji Otroški svet se je preselil v park Rastoče
knjige pri novomeški knjižnici, kjer so okupirali vsako
senco. Ko je deževalo, so ustvarjali v knjižnici.

Najboljši so Kristinini piškoti!
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Se vidimo prihodnje leto!
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K R I Ž A N KA

> Jožica Povše, LAS Dolenjska in Bela krajina in Aleš Berger, MO Novo mesto

S POMOČJO EVROPSKEGA SOFINANCIRANJA
DO NOVIH REKREATIVNIH POVRŠIN
Mestna občina Novo mesto si je v
Strategiji razvoja Mestne občine Novo
mesto 2015-2030 zadala prioritetno
nalogo zagotoviti dostopno javno
športno infrastrukturo tako v zaprtih
kot na odprtih javnih površinah ter za
razvoj programskih vsebin in dejavnosti
za vse starostne kategorije občanov,
s poudarkom na vključevanju otrok.
Zastavljeni kazalnik – vključiti 35
odstotkov prebivalcev v redno športno
rekreativno vadbo je ambiciozen, vendar
dosegljiv.
Prav s tem ciljem je občina še s tremi
partnerji pristopila k ureditvi Športno
rekreativnega centra Češča vas. Za zagon
projektnih dejavnosti na tem območju je
pripravila projekt Podkev za srečo. Projekt
vključuje dve fazi. V prvi bodo urejeni
doživljajski park, dve učni poti, učilnica na
prostem, trije prostori za piknik s potrebno
infrastrukturo, ter dva objekta sanitarij,
od katerega bo eden prilagojen tudi
invalidom. Vsa oprema bo prilagojena
potrebam ranljivih ciljnih skupin (otroci
in mladina, slepi in slabovidni, invalidi).
Z realizacijo prve faze bodo ustvarjeni
pogoji za izvedbo druge faze – izvedbo
delavnic za mlade, slepe in slabovidne
ter ostale osebe s posebnimi potrebami.
S pomočjo neposrednih učinkov projekta
bodo slepi in slabovidni poleg jahanja
konj na delavnici preverjali in ugotavljali,
katere spremembe učne poti so potrebne,

da jo lahko nato prehodijo samostojno.
Obe učni poti bosta namenjeni vsej
populaciji, ki ju bodo premagovali bodisi
peš bodisi na konju z vodnikom. Na konju
bodo učno pot zmožne opraviti tudi druge
osebe s posebnimi potrebami. Postavljen
bo tudi tipni zemljevid in izdelan načrt
dostopnosti za slepe in slabovidne, kar
bo slednjim omogočilo celosten pregled
nad območjem. S projektom v celotni
vrednosti 141.848,00 EUR je Mestna
občina Novo mesto uspešno kandidirala
na 5. javnem pozivu LAS Dolenjska in
Bela krajina za sofinanciranje projektov

iz sredstev Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in pridobila
sredstva v višini 92.131,38 EUR. Projekt se
trenutno nahaja še v potrditvi na Agenciji
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Predvidevamo, da bo občina z izvedbo
projekta pričela konec leta.
V neposredni bližini začenja Občina
Straža z urejanjem sekundarnih biotopov
na območju opuščenih glinokopov
opekarne Zalog. Projektni izziv je eno
največjih antropogenih mokrišč v
dolini reke Krke. Življenjski prostor
stoječih voda je v slovenskem merilu vse
redkejši življenjski prostor, ki izginja z
izsuševanjem, zasipavanjem ali pozidavo,
s tem pa tudi bivališče redkih rastlin in
živali. V okviru projekta bo urejena krožna
učna sprehajalna pot v dolžini 700 m, ob
kateri bodo postavljene opazovalnice za
ptice, gnezdilnice in info tabla. Urejena
pa bo tudi rekreativna tekaška pot.
Projekt bo ravno tako izveden s pomočjo
sofinanciranja iz sredstev LAS Dolenjska
in Bela krajina – Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželje.
Gibanje je pomembno za zdrav razvoj
naših otrok. Če se to dogaja v naravi, pa še
toliko bolj. Tudi zadnji dogodki, povezani
s covidom-19, izolacijo in z zapiranjem
občinskih meja, nas napeljujejo k temu, da
odkrivamo (morda) skrite kotičke znotraj
lastnih občin in izkoristimo njihove
danosti.
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Geslo pošljite na naslov MO Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, s pripisom Križanka. Upoštevali bomo
vse pravilne rešitve, ki bodo prispele do 30. oktobra 2020,
in med njimi izžrebali 10 nagrajencev, ki bodo prejeli
priložnostna darila.
Avtor križanke: Peter Udir, foto: Peter Žunič Fabjančič
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