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Za resnične spremembe

Komentar Uroša Lubeja, vodje svetniške skupine Solidarnost Novo mesto

Novi obrazi ne bodo
prinesli preobrata,
če ne bo sistemskih
rešitev, ki bodo
vzpostavile novo
politično prakso.

Na lokalnih volitvah v Mestni
občini Novo mesto je pred dobrim letom prišlo do preobrata.
Strukture, ki je občini vladala
več kot desetletje, skoraj ni več.
V občinskem svetu je nekaj
novih list in strank, v rotovžu
nov župan. Vendar »novi obrazi«
še ne bomo prinesli resničnih
sprememb, če ne bomo sposobni vpeljati sistemskih rešitev, ki
bodo vzpostavile novo politično
prakso. Novi politiki se bodo kaj
kmalu navzeli starih vzorcev, čisto
bo postalo umazano, začetna zagnanost se bo umaknila vladavini
obstoječega.
Solidarnost je stranka, ki je
nastala iz številnih gibanj in

posameznikov, ki imajo svoj izvor v množičnih protestih v letih
2012 in 2013. Vstaje so zatresle
Slovenijo in odprle možnost za
spremembe. Vsem, ki smo iz civilne družbe prešli v politiko, so
naložile dolžnost, zvestobo dogodku in zavezanost upanju, ki je
izhajalo iz ulic in s trgov.
Ne gradimo gradov v oblakih. Ne verjemimo več v prazne
besede o etiki in morali. Ne
razmišljajmo več toliko o tem, ali
smo desni ali levi. Izhajajmo iz
trenutka tukaj in zdaj, delujmo v
tej politični, gospodarski in kulturni realnosti. Iščimo sistemske
rešitve, gradimo na dobrih praksah sedanjosti in bodimo krea-

tivni pri iskanju rešitev za družbo
prihodnosti. Včasih pa zahtevajmo tudi nemogoče, saj je naš
končni cilj skupnost pravičnosti
in solidarnosti.
Na podlagi volilnega izida s
svetnico Nino Jakovljević zastopava voljo volivk in volivcev,
izraženo 5. oktobra 2014. Pred
vami, drage bralke, cenjeni bralci,
občanke in občani, je poročilo o
našem delu, delu svetniške skupine Solidarnost Novo mesto,
njene strokovne in aktivistične
skupine. V obliki člankov, intervjuja in komentarja poročamo
o naših pobudah, stališčih, o naši
viziji in programu.
Prihodnji meseci so za našo ob-

Za vključevanje ljudi in soodločanje
Solidarnost predlaga sistemsko vpeljevanje praks neposrednega odločanja in vključevanja

Solidarnost Novo mesto je
v okviru razprave o proračunu
predlagala, da se sistemsko uredi
financiranje t. i. skupnostnih
praks. Podala je tudi pobudo za
ustanovitev delovne skupine, ki bo
preučila, kako bi tudi v novomeški
občini – po vzoru Maribora in številnih mest v tujini – vpeljali participatorni proračun.
Občanke in občani najbolje
vemo, kaj potrebujemo za bolj kakovostno življenje v lokalni skupnosti. Participatorni proračun pomeni,
da bomo dobili možnost, da predlagamo projekte in tudi glasujemo o
tem, katere investicije (npr. otroško
igrišče, park, popravilo ceste, javna
razsvetljava, klopi itd.) bo občina izvedla v našem neposrednem okolju.
Tovrstno prakso poznajo številna mesta po svetu, med drugim
New York, Chicago, Lizbona,
Bremen, Wuppertal, Hamburg,
Berlin, Reykjavik, poskusno pa so
ga nedavno uvedli tudi v eni izmed
krajevnih skupnosti v Mariboru.
Solidarnost je predlagala, da občina
za začetek preuči, katera oblika ljudskega proračuna je za našo občino
najprimernejša.
Ljudje prevzemajo pobudo
Samoorganizirane akcije urejanja prostora postajajo čedalje bolj
uveljavljen in popularen način, kako
se v številnih mestih olepšajo ter
dajo v funkcijo zanemarjene javne
površine in prostori.
Tudi Novo mesto pozna nekaj
takih primerov. Ne gre samo za
vrtičkarje, ki so verjetno najbolj
tradicionalna oblika urejanja prostora »od spodaj«. Angažirani
posamezniki so uredili prostor ob
Krki, imenovan Pumpnca. Nekoč
zanemarjeno območje je postalo
kopališče, piknik prostor, kulturno
okolje, knjižnica in bar na prostem.
Tudi Čitalniško ulico, kjer domuje

čino zelo pomembni. Občinski
svet, najvišji organ Mestne občine
Novo mesto, namreč sprejema
proračun za prihodnji dve leti.
Solidarnost Novo mesto je v
razpravo vložila številne predloge. Preveč jih je, da bi jih tukaj
vse temeljito predstavili. V tej
posebni izdaji se osredotočamo
na tiste predloge, ki v občino
prinašajo nekaj novega, resnično
transparentnost, vključevanje občank in občanov ter sonaravni
razvoj.
Nobena od teh sistemskih
rešitev ne bo bistveno obremenila občinski proračun ( = našega
skupnega denarja). Z njimi ne
bomo obremenili niti zdajšnje
niti prihodnje generacije. Ne
pomenijo korupcijskih tveganj
– ravno nasprotno, korupcijska
tveganja onemogočajo. Gre za
rešitve, ki zahtevajo skromna

sredstva, imajo pa velike, otipljive
in dolgoročne rešitve. Prepričani
smo, da bo občina dovolj pametna, da bo znala ne samo graditi
ceste in kanalizacije (tu se velikokrat izkaže, da se projektov
ne lotevamo dovolj premišljeno),
ampak da bo znala »graditi« tudi
pametno in mehko; od spodaj
in »zeleno«, da bo delovala ne
samo oblastniško, ampak da bo
vključevala voljo ljudi in skupnosti.
Spoštovane občanke in občani, prepričani smo, da je naša
Logotip_Solidarnost_kriv_A4_cmyk
dolžnost, da vas temeljito in dovolj pogosto obveščamo o tem,
kaj smo naredili. Zato je pred
vami poročilo o našem delu.
Veseli bomo, če se boste na naše
poročilo odzvali aktivno, z vprašanji, s pobudami in z mnenji.
Pa srečno!

Bo občina vpeljala polno preglednost
svojega poslovanja?

Program transparentnosti
pripravljen
predlagani ukrepi:

Prikaz načina delovanja participatornega proračuna

Solidarnost, so uredili tam stanujoči
občani in poslovneži. Namesto
smetnjakov tam danes najdemo
klop, ozelenitev ter slikarsko umetnino. Tudi Sokolski dom je delno
uredila skupina samoorganiziranih
kulturnikov.
Čeprav gre za javne prostore, za
katere bi načeloma morala skrbeti
občina oziroma krajevna skupnost,
se to zaradi različnih razlogov ne
zgodi. Lahko gre za pomanjkanje
denarja, birokratske ovire ali pa za
preprosto brezbrižnost ali odtujenost politike od ljudi. Zato urejanje prostora vzamejo v roke zainteresirani občani.

Na sploh lahko rečemo, da
odprte javne površine v naši občini
niso ustrezno urejene. Čakati na
občino prav gotovo ni prava strategija. Veliko lahko storimo sami,
občina pa bo dala spodbudo in
pomagala. Zato je svetniška skupina Solidarnost v okviru razprave o
proračunu predlagala, da občina sistemsko omogoči rešitev za podporo
tovrstnih pobud občank in občanov.
Prvi predlog je, da se vpelje nova
proračunska postavka, namenjena
izključno financiranju tovrstnih
praks. Drugi predlog je, da bi občina
s finančnimi sredstvi podprla
ustanovitev posebne pisarne, na-

menjene celoviti prenovi. Tovrstna
pisarna bi skrbela za zgodnje in kakovostno vključevanje prebivalcev v
prenovo javnih prostorov ter za stik
med občani in občino (lahko tudi
na drugih področjih, ne samo pri
urejanju prostora).
Občani imajo mnogo dobrih
idej. Vendar se v obstoječem sistemu njihove pobude izgubijo, še preden pridejo skozi birokratsko sito
do vrat tistih, ki odločajo. Participatorni proračun, skupnostne prakse
ter lokalna pisarna celovite prenove
so načini, kako se bodo pobude
občanov lahko tudi uresničile.

Občina je že v prejšnjem mandatu porabila okrog 180.000 evrov za »kopališče« na Loki, ki pa je na koncu postalo samo osamljen
»prostor za piknike«. Na drugi strani Krke imamo prostor druženja, v katerega občina ni vložila nič, ampak so ga s prostovoljnim
delom uredili ljudje sami. (Foto: Boštjan Pucelj in Zavod Zora)

Dinamični proračun, ki omogoča sledenje porabi/
izvrševanju (kaj, koliko, komu, zakaj).
.......................................................................................
Objava vseh sklenjenih pogodb nad določeno
vrednostjo.
.......................................................................................
Redna letna objava 50 največjih dobaviteljev mestne
občine.
.......................................................................................
Aplikacija, ki javnosti omogoča vpogled v
napredovanje posamezne investicije.
.......................................................................................
Redna objava poročila o višini plač poslovodstev v
širši občinski sferi.
.......................................................................................
Objava rezultatov vseh razpisov, s kriteriji in
obrazložitvami.
.......................................................................................
Objava vseh pomembnejših kadrovskih odločitev.
.......................................................................................

Solidarnost je ob razpravi o proračunu županu posredovala
program transparentnosti. Med drugim program predvideva
vpeljavo občinskega supervizorja, se pravi niza ukrepov, ki
bodo omogočili, da bodo občankam in občanom prek enega
klika dostopni podatki o tem, kaj, koliko, komu in zakaj občina
nakazuje svoja sredstva.
Program predvideva tudi posebno spletno aplikacijo, ki omogoča
vpogled v napredovanje posamezne občinske investicije. Če
bodo predlogi dobili podporo, bodo javnosti na vpogled redna
poročila o prejemkih vodstva občine, javnih zavodov in podjetij,
v katerih ima občina svoj lastniški delež, rezultati vseh javnih
razpisov ter vseh pomembnejših kadrovskih odločitev.
Vpeljevanje transparentnosti ne zahteva velikih finančnih
vložkov. Mestna občina Novo mesto ima namreč že zdaj zelo
dobro urejen informacijski sistem, ki bi zahteval zgolj nekaj
nadgradenj, da bi bili omenjeni podatki na spletnih straneh
občine dostopni vsakemu občanu. Po drugi strani pa ima
transparentnost poslovanja velike pozitivne učinke na javne
finance. Zmanjšuje korupcijska tveganja in vpliva na to, da se
denar občank in občanov dejansko porabi za njihove potrebe.
Poslovanje »pod mizo« je sistemsko onemogočeno, kar pomeni,
da je uveljavljanje zasebnih interesov pri delitvi skupnih sredstev
zelo oteženo.
Program ni dokončen, dopolnjen bo z mnenji občank in občanov
ter stroke s področja transparentnosti poslovanja in boja proti
korupciji.
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Delujemo konstruktivno in hkrati kritično
Intervju z Nino Jakovljević, občinsko svetnico
Tekst: Maja Regina, foto: Boštjan Pucelj
Nina Jakovljević izhaja iz stare
novomeške družine. Je mamica
dveh majhnih otrok, skupaj z
njima in partnerjem živi v širšem
središču Novega mesta. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je pred nekaj leti
uspešno zajadrala v podjetniške
vode. Vodi podjetje Mediodrom,
ki je bilo v zadnjem letu večkrat
nagrajeno za odmevne projekte na
področju družbenih omrežij. Kot
dejavna članica civilne družbe je
vrsto let spremljala tudi delovanje
novomeške občine. Na lanskih
volitvah je kandidirala na listi
Solidarnosti Novo mesto in bila
izvoljena v občinski svet. O tem,
zakaj je kandidirala, kako ocenjuje delo občinskega sveta in kje vidi
največ razvojnih potencialov, smo
se pogovarjali v prijetnem okolju
knjigarne na Glavnem trgu.
Kako to, da si se leta 2014
odločila za vstop v politiko, glede
na to, da deluješ v uspešnem zasebnem podjetju?
Na političnem parketu sem se
znašla po spletu okoliščin. Že dolgo delujem v okviru civilne družbe
in znotraj nekaterih nevladnih
organizacij. Odločitvi za kandidaturo na lanskih volitvah sta
botrovala resnično zaskrbljujoče
stanje v naši občini in močna želja
po spremembah njenega delovanja. Odzvala sem se na povabilo
znancev, ki so me prepričali, da
lahko moje izkušnje pripomorejo
k skupni blaginji vseh tudi prek
mandata v občinskem svetu.
Ali si že kdaj prej razmišljala
o vstopu v politiko?
Nikoli pred tem nisem razmišljala o vstopu v politiko. Te
odločitve tudi nisem sprejela
zlahka. Podeljeni mandat najprej
doživljam kot veliko odgovornost
do vseh soobčanov, ne samo naših
volivcev, in uresničitve programa,
ki smo si ga zadali.
Solidarnost je na volitvah nas-

topila prvič, kot povsem nova
stranka. Zakaj si se odločila kandidirati ravno na listi Solidarnosti?
Odločitev, da na volitvah nastopimo kot lista Solidarnosti
ter tako poskušamo doseči bolj
transparenten in pravičen način
delovanja občine, je dozorela
znotraj kroga podobno mislečih
prijateljev in znancev. Vrednote
in filozofija Solidarnosti so mi
bile od vseh političnih možnosti
najbližje, tako da je bila to povsem
organska izbira.
Na volitvah v občinski parlament je Solidarnost prejela dva
svetniška mandata, kar jo uvršča
med srednje velike svetniške
skupine. Kako bi komentirala
rezultate, ki jih je dosegla naša
stranka na lanskih volitvah?
Kot novinci na političnem
prizorišču nismo najbolj vedeli,
kaj pričakovati. Kandidiralo je
precejšnje število strank in list,
zato je bil končni rezultat negotov.
Z njim smo bili zelo zadovoljni,
volivci so nam podelili dva mandata, kar je bil naš cilj.
Od volitev je minilo dobro leto dni, občinski svet se je
sešel že na desetih sejah. Kako
ocenjuješ dozdajšnje delo Solidarnosti? Kako si zadovoljna z
uresničevanjem naše vizije in
programa?
Z Urošem sva med najbolj dejavnimi svetniki. Precej časa posvetiva študiju gradiv in pripravi
na seje, saj lahko le na tak način
tvorno prispevava k sprejemu
kakovostnih odločitev. Delovati
poskušava čim bolj konstruktivno
in obenem zdravo kritično. Vložila
sva že precej svetniških pobud in
vprašanj, ki so pripomogle k osvetlitvi problematičnih področij.
V postopku je sprejem dvoletnega
proračuna. Potrudila se bova, da
bo v proračunu čim več točk tudi
iz našega programa, ki je zasnovan predvsem v smeri izboljšanja
kakovosti življenja vseh občanov

in zagotovitve povsem transparentnega delovanja občine. Zadnje
je namreč nujen pogoj za zdravo
delovanje občine.
Novo mesto ima novega
župana. Marsikomu se zdi, da
vidnih sprememb v naši občini
ni videti, drugi menijo, da je treba novi strukturi še dati čas, da
se izkaže. Kako ocenjuješ njegovo delo in delo občinske uprave v
tem mandatu?
Župan je po moji oceni v
nehvaležnem položaju. Občino
je prevzel v finančno nezavidljivi
situaciji, ob čemer so pričakovanja
volivcev zelo visoka. Veseli me,
da je bil dovolj drzen predlagati
poteze, kot sta denimo odstranitev nezdravih občinskih struktur in racionalizacija dela občinske
uprave. Po drugi strani nisem zadovoljna s kadrovanjem, ki kljub
na začetku drugače nakazanim
smernicam po moji oceni vendarle ostaja predvsem politično. Prav
tako smo novega direktorja oziroma direktorico občinske uprave
dobili šele po šestih mesecih mandata in s tem izgubili nekaj dragocenih mesecev. V minulem letu,
ki je bilo tudi varčevalno, je župan
postavil temelje, na katerih bo
gradil do konca mandata. Upam,
da bo pri tem čim bolj uspešen,
naša svetniška skupina bo pri tem
poskušala biti čim bolj proaktivna.
Kako kot uspešna podjetnica ocenjuješ delovanje Mestne
občine Novo mesto, občinskega
sveta in občinske uprave? Ali
znajo vsi ti organi izkoristiti zmožnosti, ki jih ima naša
občina?
V občinskem svetu imamo v
večini političnih opcij po strokovni plati zelo kakovostne, vrhunske posameznike, ki veliko
prispevajo k prav tako kakovostni
razpravi in strokovnosti odločitev.
Žal se najdejo med svetniki tudi
posamezniki, ki na seje prihajajo nepripravljeni. Enako je z
občinsko upravo, saj smo na

določenih področjih zelo močni.
To se vidi tudi po materialih za
sejo, ki iz določenih uradov prihajajo odlično pripravljeni, medtem ko imajo drugi še prostora
za izboljšavo. Vsepovsod je prisoten človeški dejavnik, ki pa ga
je mogoče ob pravem vodenju ustrezno prebuditi in motivirati.

Bistveno je, da
se bodo začrtani
cilji prelili tudi v
proračun, in ne bodo
ostali le mrtva črka
na papirju.
Po izobrazbi si pravnica, zato
te je Solidarnost predlagala na
mesto predsednice Komisije za
statut in poslovnik. Kako vidiš
poslanstvo te komisije in kateri
so glavni projekti, ki jih boš kot
predsednica te komisije skušala
uresničiti?
Kot eno izmed naših najpomembnejših nalog vidim oblikovanje stališč glede skladnosti
obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine
ter glede medsebojne skladnosti
z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija ima sedem članov, od
tega smo štirje pravni strokovnjaki z različnih področij, kar
pomeni, da lahko znatno pripomoremo h kakovosti pripravljenih
aktov. V teh mesecih se komisija
ukvarja tudi z zelo pomembno
nalogo uskladitve določb statuta
in poslovnika z veljavno zakonodajo in presojo ter vključitvijo sprememb, ki jih je predlagala zainteresirana javnost.
Svetniška skupina Solidarnost konstruktivno sodeluje z
županom, občinsko upravo in
ostalimi svetniškimi skupinami.
Do nesoglasja, tudi javnega, pa
je prišlo pri ambiciji občinske
uprave, da prepove pitje na
javnih površinah. Kako si zadovoljna s kompromisom, ki je bil

Čista pitna voda končno v proračunu
Solidarnost podprla večino sklepov na 10. seji občinskega sveta

Utrinek z 10. seje občinskega sveta (foto: Boštjan Pucelj)

Proračuna za leti 2017 in 2018
sta v občinskem svetu – na 10.
seji tega sklica – prestala prvi test.
Dokončni sprejem sledi na naslednji seji, ki bo 17. decembra,
do takrat pa sta v javni obravnavi.
Najbolj pričakovan projekt so
prav gotovo hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema, ki bodo
zagotavljale stabilno oskrbo s čisto
pitno vodo.
Gradnja skoraj 21 milijonov
evrov težkega projekta naj bi se
zaključila v letu 2017. Istega leta se
bo začela težko pričakovana prenova mestnega jedra, na izdajo gradbenega dovoljenja pa čaka prenova

mestne tržnice. Med investicijami sta
predvidena nov šestoddelčni vrtec v
Bršljinu in prenova vrtca Lešnica.
Do investicij bo prišlo tudi na osnovnih šolah M. Slatnik, Šmihel
in Center. Na športnem področju
se načrtuje membransko prekritje
in namestitev atletske steze v velodromu Češča vas, razsvetljavo stadiona in menjavo trave, temeljito
energetsko sanacijo ŠD Marof. Na
področju kulture je najbolj ambiciozen projekt Arheološkega parka
Marof in ureditev tematske poti
Kettejev drevored. V nekaterih
naseljih (Šentjošt, Drejčetova pot,
Karteljevo, Potov Vrh, Jama, Novi

Ljuben–Drganja Sela, Ždinja vas in
Smolenja vas) je predvidena gradnja
kanalizacije oz. vodovoda.
Dolenjske občine v CeROD-u
načrtujejo izgradnjo objekta za mehansko obdelavo odpadkov, balinirno linijo ter nadgradnjo čistilne
naprave za izcedne vode. Predvideni so tudi trije projekti za ureditev
parkiranja (pod Kapitljem, ob Težki
vodi in na Trdinovi). Na področju
cestnega prometa se načrtuje obnova Smrečnikove, odsek Velike Brusnice–Ratež (s križiščem) in križišče
Žabja vas.
Celotni predvideni obseg investicijskih odhodkov za obe leti
je 41,9 milijona evrov. Skupen
obseg obeh proračunov je 101,8
milijona evrov. Občina v letu 2016
predvideva primanjkljaj v višini
tri milijone evrov. Številne zgoraj
omenjene investicije so pogojene
z evropskim in državnim denarjem, zato vse ne bodo izvedene.
Solidarnost je predlog podprla, pri
čemer je med drugim predlagala, da
občina več pozornosti nameni vpeljavi transparentnosti v poslovanje,
vključevanju občank in občanov v
procese odločanja in urejanja prostora, zdravim oblikam prometa,
spremeni način financiranja športa
ter zagotovi ne le infrastrukturo,
ampak tudi programe, ki bodo v
mestno jedro pripeljali več življenja.

31 objektov v energetsko prenovo
Občinski svet je potrdil tudi
odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri energetski sanaciji stavb v
lasti novomeške občine. Odlok bo
omogočil prenovo 31 objektov (vrtcev, šol, kulturnih in športnih objektov), pri čemer bo pri investiciji
udeleženo zasebno podjetje, ki bo
izbrano na javnem razpisu. Zasebni
partner bo svoj vložek (skupaj z
dobičkom) povrnil iz energetskih
prihrankov. Skupna vrednost investicije je 4,1 milijona evrov, zasebnik
bo prispeval 1,3 milijona evrov.
Predvidena sredstva iz evropskih
skladov so 1,2 milijona evrov. Solidarnost je odlok podprla, potem ko
smo dobili zagotovila, da je to najbolj ugodna oblika zadolževanja
za občino, saj številna tveganja pri
investiciji prevzema zasebnik, poleg tega pa Evropska unija tovrstna
partnerstva še dodatno subvencionira.

navsezadnje dosežen?
Zadovoljna sem, da nam je uspelo prepričati župana in občinski
svet, da je prvoten predlog predstavljal pretiran poseg v osebno
svobodo posameznika. Naš kompromisni predlog je v drugem
branju posvojil tudi župan, ki ga je
predlagal v sprejem občinskemu
svetu, ta pa ga je potrdil. Na našo
pobudo je bila tako dosežena
rešitev, ki sankcionira samo družbeno problematično ravnanje,
ob čemer ni poseženo v pravice
ljudi, ki alkohol na javnih mestih
uživajo na kulturen način.
Solidarnost ni podprla predloga župana, da zniža sredstva,
ki jih iz občinskega proračuna
prejemajo vrtci. Tukaj ni prišlo
do kompromisa, glasovali ste
proti. Zakaj?
Po našem mnenju je bil predlog slabo obrazložen, in tako ni
bilo dovolj podlage za sprejetje
odločitve. Zahtevali smo pripravo utemeljenega gradiva z vsemi
potrebnimi podatki. Predlog
je vrtce, ki imajo zelo različno
režijo, finančno obravnaval povsem enako, ob čemer je po našem

prla, pri čemer se je zavzela, da se
v odloku zagotovi, da bodo ob realizaciji investicij znotraj Revoza
sočasno izpeljani tudi programi, ki
so pomembni za občane. Še posebej peš in kolesarska povezava med
Žabjo in Gotno vasjo ter Grmom,
ki je pomembna za učence osnovne
šole in tamkajšnje krajane.
Svetniki so potrdili tudi letni
program športa. Odbor za družbene
dejavnost je podprl predlog Slovenske ljudske stranke in Solidarnosti,
naj občina preuči smotrnost financiranja športnih klubov. Občina jim
namreč po eni strani namenja denar
prek razpisov, ki pa ga morajo klubi
potem vračati z najemnino. Solidarnost je še predlagala, naj občina
preuči, ali in v kakšni meri je mladim
v naši občini omogočena brezplačna
vadba v športnih društvih. Taka
vadba naj se v določeni meri tudi
zagotovi.
Občinski svet se je seznanil z
mnenjem računskega sodišča in
službe za lokalno samoupravo, ki sta
v primeru spora med zdravstvenim
domom in nadzornim odborom
ugotovila, da je ta pristojen za nadzor nad celotnim poslovanjem vseh
javnih zavodov. Solidarnost je sklep,
skupaj z večino svetnikov, podprla.

Trajnostni projekti in spremembe
v športu?
Svetniki so potrdili tudi spremembo občinskega prostorskega
načrta, s katerim je omogočena
gradnja peš in kolesarske brvi čez
reko Krko na območju Irče vasi, ter
obravnavali spremembe prostorskega načrta na območju Revoza. Neuravnoteženo kadrovanje
Solidarnost je oba predloga podObčinski svet je imenoval pred-

mnenju v neenakopraven položaj
postavil otroke v teh vrtcih. Izpostavili smo tveganje, da bodo
našega varčevanja deležni otroci
v obliki hrane slabše kakovosti,
manjšega števila igral in z vzgojitelji, ki bodo delali v slabših pogojih in bodo posledično seveda
izvajali manj kakovostno vzgojnoizobraževalno delo. Prav tako
predlog ni upošteval pričakovane
sprostitve napredovanj po ZUJFu, ki jih pričakujemo v prihajajočih
tednih. Žal nismo bili slišani.
Kakšna je tvoja vizija Novega
mesta? Kje ima po tvojem mnenju Novo mesto največ možnosti
za razvoj?
Po moji oceni je področje,
na katerem imamo največje potenciale, področje turizma. Imamo izredno bogato arheološko
zapuščino, pravo atrakcijo v svetovnem merilu, ki je doslej širši
javnosti nismo znali predstaviti
na tak način oziroma za to ni
bilo pravega političnega posluha.
Pokrajina, ki nas obkroža, je idealen poligon različnim športom.
Mesto ovija reka Krka, ki smo jo
tukajšnji prebivalci šele v zadnjih

stavnike v svetu Agencije za šport
in novo občinsko volilno komisijo.
Pri imenovanju zadnje je Solidarnost opozorila, da predlog upošteva
zgolj predloge koalicije. Kadrovanje
je treba urediti na sistemski ravni,
zato da bosta pri upravljanju v širši
občinski sferi na eni strani zagotovljeni strokovnost in kompetentnost ter na drugi strani upoštevana
deljena odgovornost med koalicijo
in opozicijo.
Svetnik Uroš Lubej je na seji
predlagal, da občina izdela strategijo razvoja zunajmestnih in vaških
središč. Treba je razmisliti o njihovi
vključitvi v dolenjsko turističnošportno transverzalo. Svetnica Nina
Jakovljević je predlagala, da začne
bolj intenzivno izkoriščati možnost
začasne rabe občinskih prostorov, ki
bi omogočila društvom, da pridejo
do težko dostopnih prostorov. Solidarnost je tudi predlagala, da občina
pristopi k izdelavi strategije vzgoje
in izobraževanja, ki bo zajela vse
starostne skupine. Komunali so
posredovali pobudo, da razmisli o
ločenem zbiranju zavrženega tekstila in razmisli o odprtju centra
vnovične uporabe. Svetniška skupina pa je postavila vprašanje, kakšni
so načrti občine glede športnega
parka Loka ter glede obnove Narodnega doma.
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>>> Intervju z Nino
Jakovljević, občinsko
svetnico
letih vnovič ozavestili, in končno
živimo z njo in ne samo ob njej.
Ne smemo pozabiti tudi na mladino, ki ji je treba zagotoviti
prostor in dejavnosti, znotraj katerih bodo lahko mladi razvijali svoje zmožnosti in veščine ter
posledično dosegali svoje cilje. Le
tako bodo lahko dejavno sooblikovali skupnost, v kateri bo kakovost življenja uživalo celotno
lokalno prebivalstvo.
Na srečo je v tem mandatu
precej posluha za razvoj omenjenih področij. Nekatere strategije so že pripravljene, druge
nastajajo. Ob tem je bistveno, da
se bodo začrtani cilji prelili tudi
v proračun, in ne bodo ostali le
črka na papirju. Vsekakor bova z
Urošem dala vse od sebe, da bodo
dejansko zaživeli.
V oktobru si kot prostovoljka sodelovala v begunskem
zbirnem centru v Dobovi. Po
vrnitvi si svoje vtise delila na
spletu, tvoj zapis pa je objavila
pod naslovom Pričevanje prostovoljke tudi spletna Mladina.
Kakšno je tvoje doživljanje begunske krize?
Begunska kriza je po mojem
videnju izid zgrešenih politik
velesil. Rezultirale so v konfliktih, ki smo jim priča zadnja leta,
njihova današnja posledica pa
je beg ljudi, ki so ostali brez vsega, brez možnosti preživetja, brez
možnosti dostojnega življenja.
Podobe na naši in drugih mejah
so me globoko pretresle. Edina
zame sprejemljiva možnost je bila
pomoč po svojih močeh. Vključila
sem se v zbiranje pomoči in tudi
v njeno razdeljevanje na Obrežju,
pozneje pa še v begunskem centru Dobova. Podobe, ki sem jim
bila priča, me bodo spremljale vse
življenje. Ne glede na razlog, ki
je botroval odločitvi za več 1000
kilometrov dolgo pot, so to predvsem ljudje, za katere dostojanstvo in preživetje se kot družba
moramo potruditi zagotoviti. To
je velika preizkušnja strpnosti in
človečnosti za vse nas. To, kako
bomo ravnali, bo določilo prihodnost nas vseh.

Zakaj

Mladi si zaslužijo priložnost
Občina sprejema strategijo za mlade do leta 2020
Maja Žunič Fabjančič

ne bi

vsi
ljudje
odločali
o občinskem
(=našem)
denarju?
Participatorni proračun:
predstavitev in pogovor s
poznavalci
sreda, 2. december 2015,
Hostel Situla, ob 18. uri
Vabljene vse občanke in
vsi občani!

Na decembrski seji bo občinski svet predvidoma dokončno
potrdil strategijo za mlade do leta 2020. V Solidarnosti
pričakujejo, da bo občina strateške usmeritve in predvidene
ukrepe za mlade že vključila v proračuna za leti 2016 in 2017.
Velike družbene spremembe so predvsem v zadnjem desetletju
pomembno vplivale na položaj mladih in njihovo vpetost v družbeno
življenje. Omejena dostopnost mladih do virov in priložnosti v
družbi, ki so (bile) drugim družbenim skupinam načeloma na voljo,
povečujejo neenakost in tveganje za izključenost iz gospodarskega,
političnega in družbenega življenja. Ključni mejniki odraslosti, ki
jih definirajo predvsem zaključeno izobraževanje, redna zaposlitev,
odselitev od staršev in ustvarjanje lastne družine, ne potekajo več v
zaporednih korakih, redna zaposlitev in odselitev od staršev pa nista
več tako samoumevni, kot sta bili nekoč.
Med mlade po veljavni slovenski zakonodaji sodijo vsi, ki so stari
od 15 do 29 let. Za zdajšnjo generacijo mladih je značilno, da dajejo
velik poudarek izobraževanju in podaljševanju študija, vsi seveda z
upanjem, da bodo tako imeli boljše možnosti za zaposlitev. Vendar
jih po koncu izobraževanja čaka ne ravno spodbudna statistika. Stopnja brezposelnosti med mladimi je visoka. Med zaposlitvami prevladujejo zaposlitve za določen čas in druge oblike t. i. prekernega
dela (projektno in honorarno delo, delo s krajšim delovnim časom
ipd.). Zaradi tega se osamosvojitev in ustvarjanje lastne družine odmikata celo v pozna trideseta leta.
Mladi pogosto ostanejo doma tudi potem, ko zaključijo s
šolanjem, saj jim izobrazba brez zaposlitve ne prinese ekonomske in
socialne neodvisnosti, doma v primarnih družinah s starši pa ostajajo tudi mladi z negotovimi zaposlitvami in nizkimi dohodki. Mladi v Sloveniji se med sedemindvajsetimi članicami Evropske unije
najpozneje odselijo od staršev. Na to poleg vsega zgoraj naštetega
vpliva tudi tveganje revščine v zgodnjem obdobju osamosvajanja.
S tovrstnimi težavami se sooča tudi nekaj več kot 6100 mladih iz
Mestne občine Novo mesto. Da je treba mladim nameniti posebno
pozornost pri odpravljanju izhodiščnih neenakosti, pričajo sprejeti
strateški evropski, nacionalni in lokalnih dokumenti, ki s podpornimi ukrepi in sistemskimi rešitvami nudijo podporo vključevanju
mladih v vse sfere življenja.
S področjem mladih se pospešeno ukvarja tudi občina. Strategija mladine do leta 2020 je v končni fazi sprejemanja. Pripravila jo
je strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov mladinskih in
drugih organizacij ter zavodov, ki vključujejo mlade. Strategija uvaja
več kot 25 ukrepov.

Prednostni predvideni ukrep je vzpostavitev infrastrukture oz.
prostora za mladinski center, ki bo na enem mestu povezoval vse
programe za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. V mladinskem centu bodo potekali programi neformalnega izobraževanja
na področjih prostovoljstva, kulture, podjetništva, sistema učne
pomoči, predavanja, delavnice in druge vsebine, ki jih bodo porabljali in soustvarjali mladi sami. Za izvajanje programov bodo
skrbeli usposobljeni strokovni mladinski delavci, ki bodo v centru
ves čas prisotni z namenom usmerjanja mladih v pester nabor dejavnosti.
Za mladinske nevladne organizacije so predvideni podpora pri
zagotavljanju infrastrukture, podpora mladinskim delavcem in
večletno sofinanciranje programov in projektov, ki jih izvajajo za
mlade.
Za mlade, ki se še izobražujejo, in prve iskalce zaposlitve so
pomembni predvsem ukrepi, ki zajemajo zagotavljanje študijske
prakse in pripravništev v občinski upravi in javnih zavodih, podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih v okviru javnih del,
spodbude podjetništvu med mladimi ter nadaljnje sofinanciranje
štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme.
Na področju bivanjskih razmer se bo v okviru lokalnega stanovanjskega programa iskalo možnosti za subvencioniranje tržnih
najemnin, možnosti bivanja v stanovanjskih kooperativah in zagotovitvi neprofitnih stanovanj za mlade. Mladi močno pogrešajo
več brezplačnih športnih površin predvsem v zimskem času, zato
je predvidena vrsta ukrepov na področju ureditve športne infrastrukture (bazen, obnovljene in pokrite športne površine) ter sofinanciranje skupinskih vadb in preventivnih programov zdravja.
Strategija pa med drugim predvideva tudi ukrepe na področju večje
vključenosti mladih v procese odločanja na lokalni ravni.
V negotovem času nenehnih sprememb se od mladih pričakuje,
da bodo oblikovali nove družbene odnose, ki bodo odpravili odnose
izkoriščanja in teptanja človekovega dostojanstva in pravic. Mladi
so proizvod razvoja družbenih sprememb, hkrati pa tudi napovedovalci novih družbenih trendov. Pripravljeni so prevzeti določen
del odgovornosti, želijo si biti slišani in vključeni v razprave o naši
skupni in svoji prihodnosti. Žogica je na strani lokalne skupnosti,
ki lahko uresniči strateško zastavljene cilje in doseže, da strategija
ne ostane le mrtva črka na papirju. V prihodnost usmerjene lokalne politike bodo zagotovo prepoznale potencial in mlade vključile
v soupravljanje skupnosti ter vzpostavile prostor, priložnosti in mehanizme za polnopravno participacijo mladih v lokalni skupnosti.

Med najbolj dejavnimi v občinskem svetu
Pobude in vprašanja Solidarnosti

vseh tistih članov svetov javnih
zavodov, ki so dovolili, da so nekateri direktorji v javnih zavodih
nezakonito prejeli kar 20 odstotkov previsoke plače. Občinski svet
je na svoji 9. seji septembra letos
odpoklical člane sveta Agencije za
šport.
Občinsko upravo je Nina Jakovljević vprašala, ali že imamo
vzpostavljeno popolno evidenco nepremičnega premoženja,
kot to nalaga zakon o stvarnem
premoženju, ter za posamične
nepremičnine v svoji lasti evidentiran način upravljanja posamičnih
nepremičnin. Tovrstna evidenca
je pogoj smotrnega poslovanja z
nepremičninami.
Na podlagi vprašanja Solidarnosti se je razkrilo, da občina še
nima načrta, kako v naši občini
zmanjšati tveganja zaradi azbestnih streh, po drugi strani pa smo
prejeli odgovor, da naj bi občina
opravila ustrezen nadzor nad energetsko sanacijo stavb v njeni lasti. Večkrat so tudi opozorili občino
na nevzdržno stanje z železniškim
prehodom v Lazah, kjer občani
pred zapornicami čakajo nerazumno dolgo. Na podlagi Lubejeve pobude je občina postavila
tudi »ležeče policaje« in dodaten
prehod za pešce na Šegovi ulici v

Novem mestu. Žal so bili zaenkrat
manj uspešni z vprašanjem glede
ureditve pločnika in avtobusnega
postajališča v Birčni vasi.
Ukvarjali so se tudi z delovanjem občinskega sveta: na podlagi pobude Solidarnosti se na
spletnih straneh občine zdaj objavljajo zvočni posnetki vseh sej
občinskega sveta. Glede kolesarske infrastrukture je Solidarnost predlagala, da občina naredi
časovni načrt glede napak na kolesarski infrastrukturi, na katere je
opozorila Novomeška kolesarska
mreža, predlagali so tudi, da se
nevarni sistem »sharow« v naši
občini ne uporablja več ter opozorili na delno pomanjkljivo čiščenje
pločnikov in kolesarskih stez v
zimskem času.
Na
podlagi
svetniškega
vprašanja je novomeška Komunala razkrila tudi nagrade, ki so
bile izplačane poslovodstvu tega
podjetja. Občino so solidarniki
vprašali, zakaj Vrtec Pedenjped
ni upošteval sklepa občinskega
sveta, ki je vsem javnim zavodom
naložil 21-dnevni rok za razpise
direktorjev. Zanimalo jih je tudi,
kako poteka financiranje trenerjev
v športnih klubih.
Prav tako je Lubej županu
dal pobudo, da predstavi, kako

je prišlo do odločitev glede imenovanja direktorjev Razvojnega
centra in Komunale, ter da predstavi, na kakšen način bo zagotavljal transparentnost na področju
kadrovanja. Župan je napovedal,
da bo redno objavljal vse svoje
kadrovske odločitve.
Predlagali so tudi, da naj občina
postavi ustrezno spominsko
obeležje Rudolfu Habsburškemu
oziroma da se na kakšen drug
primeren način simbolno oddolži
ustanovitelju. N. Jakovljević pa
je zahtevala poročilo odbora,
imenovanega za pripravo programa obeležitve 650-letnice mesta, o opravljenih dejavnostih,
načrtovanih dogodkih ter posegih
v prostor. Solidarnost je predlagala
županu, da vzpostavi dejaven dialog z lastniki lokalov v mestnem
jedru, ki so bili vznemirjeni zaradi
napovedi zaprtja mestnega jedra.
Na našo pobudo je občina razkrila
tudi podatke o tem, kako uspešni
so javni zavodi pri pridobivanju
lastnih prihodkov.
N. Jakovljević je vložila pobudo, naj občina skupaj z ministrstvom opravi bolj natančno
merjenje kakovosti zraka, kot ga
imamo do zdaj, in sicer naj se izvedejo modeliranje onesnaženja,
natančne analize opredelitve virov

delcev PM10, njihova kemijska
analiza in s tem ugotovitev izvora
škodljivih delcev. Zanimalo jo je
tudi, v kateri fazi je Občinski program varstva okolja in v kateri fazi
je popis evidence malih kurilnih
naprav oziroma do kdaj bo predvidoma končan.
Na občino je svetnica naslovila pobudo, naj čim prej oblikuje
strategijo za pridobivanje evropskih sredstev, ob čemer naj zagotovi tudi strateško partnerstvo z
nevladnimi organizacijami kot
nedejanski začasni založnik. Prav
tako so predlagali, naj občina na
Razvojni center Novo mesto naslovi predlog, da se ciljna skupina
upravičencev razširi na nevladne
organizacije.
Občinsko upravo so solidarniki tudi vprašali, po kakšnem
ključu so bili izbrani člani strokovne komisije, ki je kulturnim zavodom, kulturnim društvom in
zasebnim zavodom izdala odločbe
o višini odobrenih občinskih sredstev za projekte in programe v letu
2015, kakor tudi za stališče župana
oz. občinske uprave glede skladnosti sestave komisije po kriterijih
ZUJIK.
Glede vrtca Kekec je Solidarnost Novo mesto predlagala
preureditev prehoda v večna-

menski prostor in umestitev investicije v ocenjeni višini 10.000,00
EUR v proračun za leto 2016.
Kekec namreč deluje v ne najbolj
zavidljivih prostorskih pogojih.
Nina Jakovljević in Uroš Lubej
sta v enem letu svojega delovanja
zastavila kar 43 svetniških pobud
in vprašanj.

Če želite izvedeti več o
participatornem
proračunu,
skupnostnih praksah,
občinskem proračunu,
mladinski strategiji ,
trajnostnem prometu,
ali drugi družbeni
temi,
pišite na naš naslov

>>>

Pišite nam tudi, če
želite izraziti svoje
mnenje.

solidarnost.novomesto@gmail.com

Svetniška skupina Solidarnost
je glede na statistiko postavljenih
pobud in vprašanj med najbolj
dejavnimi svetniškimi skupinami
v tem mandatu občinskega sveta.
V prvih mesecih mandata
je imela velik odmev Lubejeva
pobuda, naj občina objavi podatke
o vseh plačah na poslovodskih
funkcijah v občinskih javnih zavodih, javnih podjetjih in podjetjih,
v katerih ima občina večinski
lastniški delež. Prav tako je predlagal objavo vseh plač v občinski upravi. Občina je predlogu ugodila
in kmalu po objavi se je tudi začel
proces zniževanja plač v javnih
podjetjih, ki jih je ustanovila
občina.
Na podlagi vprašanja Nine
Jakovljević je občina razkrila, katere koncesije je podelila, hkrati z
navedbo vrednosti in trajanja posamezne koncesije. Solidarniki so
zahtevali tudi objavo vseh pravnih
mnenj, ki jih je občina naročila v
prejšnjem mandatu, glede nerazumno visoke najemnine za prostore RIC na Topliški ulici. Občina
je na pobudo Uroša Lubeja objavila tudi podatke o višini stroškov, ki
jih za odvetniške storitve plačujejo
novomeški javni zavodi.
Prav tako so solidarniki predlagali, da se ugotovi odgovornost
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Za zdravo mesto, za zdrave občanke in občane
Zakaj se Solidarnost zavzema za gradnjo pešpoti in kolesarskih stez
Tomaž Levičar, arhitekt

Razmere za kolesarski in peš
promet v Novem mestu danes
niso bistveno boljše, kot so bile desetletje ali celo dve nazaj. Nezadovoljive so bile tedaj in take so tudi
danes. Potreben je preobrat, da
bomo ujeli trende najbolj uspešnih

občin v Sloveniji in Evropi.
Marsikdo meni, da je v zdajšnjih
razmerah, ko primanjkuje sredstev,
nespametno trošiti denar za »nadstandard«, in da bi se morali usmeriti predvsem v obnovo dotrajanih
cest. Vendar to ne drži. Številna

poročila opozarjajo na slabo kakovost zraka v Novem mestu. Prav tako
imajo družine in podjetja znatne
stroške za gorivo, saj so prisiljeni
uporabljati avtomobile.
Pozitivni vidiki kolesarjenja
Premik h kolesarjenju in
pešačenju je bistven tako za
izboljšanje kakovosti zraka kot tudi
z drugih vidikov, ki so pomembni za
stanje mesta in njegovih prebivalcev.
Gre za spodbujanje telesnega gibanja za ohranjanje in krepitev zdravja.
Gre tudi za zmanjšanje hrupa v
okolju, pravičnejšo razdelitev javnega denarja in povečanje prometne
varnosti. In, nenazadnje, sredstva
iz evropskih razpisov so v naslednji
finančni perspektivi usmerjena izrazito v financiranje »mehkih« oblik
prometa, se pravi prav v izgradnjo
kolesarske infrastrukture in pešpoti.
Zato gradnja tega ni več luksuz, ampak nujnost.
Glavna težava obstoječe kolesarske infrastrukture niti ni samo v
številu kilometrov. Še večji problem
je, da ni povezana v smiselno celoto
– zato je tudi neuporabna. Otroci,
starejši kolesarji in manj izkušeni
vozniki se s kolesom raje ne vozijo,
saj je taka vožnja težavna pa tudi nevarna. Občina bo morala poskrbeti
za to, da se vrzeli v kolesarski mreži
zapolnijo.
Pomanjkljiva infrastruktura za pešce
Prav tako ni dobra niti infrastruktura za pešce. Pomislimo, denimo, na tiste, ki prihajajo iz Regrških
Košenic, Regrče vasi, Šmihela ali

Brezja. Ceste so tam brez pločnikov.
Občina je tudi brez osrednjega
parka, zato so pešpoti skoraj edina
možnost za sprehajanje. Težava je
podobna – obstoječe pešpoti niso
povezane v smiselno celoto.
Za bistveno izboljšanje razmer
za promet pešcev in kolesarjev v
Novem mestu so že dane povsem
dobre in nujne podlage. Občina
je že oddaljenega leta 2004 sprejela Odlok o ureditvenem načrtu za
pešpoti in kolesarske poti Novega
mesta. Težava je bila vedno samo v
njegovi uresničitvi.
Z uresničenjem tega dokumenta
bi Novo mesto dobilo pomembnih
10 kilometrov novih kolesarskih
in peš poti. Glede na hitrost dogajanja, ki smo je bili vajeni do zdaj,
je uresničitev teh dokumentov zelo
oddaljena. V resnici pa bi to moral
biti projekt za štiriletni mandat.
Kvečjemu še kako leto ali dve čez.
In za to je treba zagotoviti finančna
sredstva v občinskem proračunu,
občina pa se mora za ta cilj takoj
pognati k delu.
To je prepoznal tudi del civilne
javnosti. Tako je bila lani ustanovljena Novomeška kolesarska mreža,
ki želi spodbuditi k izboljšanju
razmer za kolesarje. Letos pa je
bila ustanovljena še iniciativa, imenovana Pešfolk, ki se zavzema za
izgradnjo novih novomeških sprehajalnih poti oziroma za izboljšanje
pogojev za hojo v mestu. Občina jih
mora prepoznati kot svoje najboljše
partnerje pri doseganju sprememb
v prometu, zdravju občanov in v
stanju okolja.

Kaj prinaša predlog proračunov
za leti 2016 in 2017
Ob zaključku redakcije Solidarnika je občinski svet že
obravnaval predlog proračuna za prihodnji dve leti. V
Solidarnosti glede tega izražajo zmerni optimizem –
seveda če bo občina uspela udejanjiti začrtano. Predlog
predvideva naslednje ključne ureditve trajnostnega
prometa.
***
Ureditev mestnega jedra: v novi rešitvi bosta svoj
prostor na Glavnem trgu dobila tudi pešec in kolesar, ki
sta zdaj zelo zapostavljena.
***
Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti: povezava
dveh do zdaj nepovezanih odsekov na območju Bršljina.
***
Večnamenska (kolesarska in peš pot) ob Levičnikovi
cesti: nakup zemljišč in gradnja večnamenske poti, ločene
od hitre ceste, povezava med Žabjo vasjo in Ločno.
***
Brv čez Krko: most, namenjen zgolj kolesarskemu in
peš prometu, bo povezal Irčo vas in Cegelnico.
***
Topliška cesta–Križišče Drska–Srebrniče: zapolnitev
kritične vrzeli v kolesarski infrastrukturi med območjem
mesta in Drsko oziroma pokopališčem Srebrniče.
***
Obnova Kandijske ceste: del sredstev v letu 2016 je
namenjen tudi enosmerni kolesarski stezi.
***
Hodnik za pešce od Regrških Košenic do križišča pri
trgovini Vita.

Kronika dejavnosti Solidarnosti Novo mesto

foto: Somy

voj. Pogovor je vodil okolijski aktivist Zdravko Damjanovič. Ta je v okviru ekološke akcije Očistimo Slovenijo skupaj s soprogo začel s prostovoljnim popisovanjem divjih odlagališč na območju občine Novo
mesto. Evidentirala sta kar 165 od 243 divjih odlagališč v občini Novo
mesto. Cilj projekta Ekologov brez meja je popisati vsa divja odlagališča
v Sloveniji ter s tem olajšati boj za zdravo in zeleno Slovenijo.

Svetniška pisarna zaživela

Vsak prvi torek v mesecu, od 10. do 12. ure pa tudi po dogovoru, se
občanke in občani srečujejo z izvoljenima občinskima svetnikoma Solidarnosti Novo mesto Urošem Lubejem in Nino Jakovljević. Svetniški
skupini zaupajo svoja vprašanja, dajejo pobude ter jima predstavljajo svoje težave. Svetniška pisarna deluje v starem mestnem jedru na
Čitalniški ulici 2 ob Sokolskem domu. Pisarna svetniške skupine je bila
slavnostno odprta 29. maja 2015 in je del projekta Od ljudi za ljudi, ki ga
izvaja Solidarnost Novo mesto.

Dejavni na 2. noči nakupov

Z odprtjem fotografske razstave Protesti 2012–2013 se je tudi Solidarnost udeležila uspešne akcije oživljanja mestnega jedra Noč nakupov.
Številni obiskovalci so si v svetniški pisarni 2. oktobra 2015 ogledali
razstavo Boruta Peterlina in Bojana Stepančiča. Tema razstave je bilo
vstajniško vrenje, ki je leta 2012 in 2013 potekalo v številnih slovenskih
mestih, tudi v Novem mestu.

Naši občani množično solidarni z begunci

Za razliko od zmedene in nepripravljene reakcije evropskih oblasti,
ki ima posledico v humanitarni krizi na mejah in varnostni pomisleki
pri nekaterih prebivalcih, so se Novomeščani in Dolenjci organizirano,
disciplinirano in množično odzvali na poziv k zbiranju pomoči za begunce. 20. septembra je akcija zbiranja potekala tudi v pisarni svetniške
skupine Solidarnost. V samo nekaj urah je več deset občank in občanov
pripeljalo polne avtomobilske prtljažnike z vodo, hrano, higienskimi
pripomočki in toplimi oblačili. Pomoč so solidarniki ustrezno razvrstili
in jo dostavili v zbirni center v Brežicah. Številni novomeški prostovoljci, med njimi tudi svetnica Nina Jakovljević, so se odpravili na mejo, kjer
so skrbeli, da je pomoč prišla v roke tistim, ki jo potrebujejo.

Pogovorni večer: divja odlagališča

Solidarnost je 13. maja 2015 organizirala predavanje z naslovom
Divja odlagališča ali o tem, kaj lahko sami storimo za sonaravni raz-

Ogroženim žabicam
pomagali tudi Novomeščani
Logotip_Solidarnost_kriv_A4_cmyk

Od 25. do 28. marca so Novomeščani pod okriljem Solidarnosti prvič
sodelovali v vseslovenski akciji Pomagajmo žabicam. Namena akcij, ki
potekajo v marcu, sta pomagati žabicam čez cesto, da lahko varno nadaljujejo svojo pot do mrestišč, ter preprečiti, da bi se njihova populacija
kritično znižala. Žabice namreč spomladi zapustijo prezimovališča in se
napotijo proti ribnikom in mlakam, kjer odložijo nov zarod. Pri tem jih
približno polovica pogine pod avtomobilskimi kolesi. »Čeprav se zdijo
žabe nadloga, so v resnici koristna bitja, tudi za človeka. V Sloveniji so na
seznamu zavarovanih živalskih vrst,« je pojasnila aktivistka za pravice
živali in članica strokovnega foruma svetniške skupine Neža Rustja.
Črnih točk, kjer umirajo žabice, je pri nas precej, naši aktivisti so izbrali
traso na cesti Žaga Poganci–Stranska vas ter traso v Dolenjskih Toplicah. Tovrstne akcije so del uresničevanja vizije v sonaravni razvoj usmerjene družbe, ki jih v občinskem svetu zagovarja Solidarnost.

Na fotografijah: Utrinki s slavnostnega odprtja svetniške pisarne.

Imate pobudo, vprašanje,
mnenje ali kritiko?
Vabljeni v
svetniško pisarno
Solidarnosti Novo mesto
Uradne ure:
vsak prvi torek v mesecu, od 10. do 12. ure

ali po dogovoru na spodnje stike:
e-pošta: solidarnost.novomesto@gmail.com
mobilna številka: 031 626 326
Čitalniška ulica 2, Novo mesto

