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POVZETEK 

V letošnji tekmovalni nalogi z naslovom Zbudi se, Novo mesto! oz. Wake up, Novo mesto! 

predstavljamo načrt za izvedbo dvodnevnega dogodka na temo obeleţbe novomeške pomladi. 

Naš cilj je organizirati oz. dopolniti dogajanje za mlade v mestu in obenem obeleţiti 100. 

obletnico začetka novomeške pomladi, katere posledice segajo tudi v današnji čas. 

Prvi dan bo na sporedu obeleţba 100. obletnice in po njej glasbeni del. Naslednji dan bodo na 

voljo ogledi likovnih razstav mladih slikarjev, na glavnem odru se bo s svojo razstavo 

predstavila v tistem času najbolj prodorna gledališka skupina, prav tako bosta svoja vrata 

odprla Dolenjski muzej in Jakčev dom s stalno razstavo slikarja Boţidarja Jakca, ki je aktivno 

sodeloval v gibanju novomeška pomlad. Dijaki SŠGT Novo mesto bodo izvajali freetour 

vodenje, člani Gimnastičnega društva Novo mesto pa animacijo. Zvečer sledi koncert mladih 

rock skupin.Organizacijo programa bo prevzel Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino 

Novo mesto, ki bo ob realizaciji poskrbel tudi za ustrezno trţenje, same pa bomo načrt najprej 

predstavile na 15. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma v Ljubljani. 

Ključne besede: kultura, dvodnevni dogodek, mladi, novomeška pomlad 

ABSTRACT 

In this year's competition titled Wake Up Novo mestowe are presenting a plan for the 

implementation of a two-day event on the theme of the celebration of the spring in Novo 

mesto. Our goal is to organize the events for young people in the city and mark one hundredth 

anniversary of the beginning of the Spring in Novo mesto, the consequences of which 

extendeventoday.The first day will be the celebration of the 100th anniversary and after that a 

musical part. On the next day, there will be art exhibitions of young painters. On the main 

stage, the exhibition will present the most pervasive theatre at that time, and the 

Dolenjskimuzej and Jakčevdom will open their doors with the permanent exhibition of the 

painter BoţidarJakac, who actively participated in the Spring in Novo mesto. Students of the 

ŠŠGT Novo mesto will be free tour guides, while members of the Gymnastics Association 

Novo mesto will be animated. Evening is followed by a concert of young rock 

groups.Theorganizationofthe program will be taken over by the Institute of Sport, Culture, 

Tourism andYouth Novo mesto, whichwillalso take care when marketing comes to 

realization, and we will be introducing the plan at the 15th Internationalcompetition Več 

znanja za več turizma. 

KEY WORDS:  culture, two-day event, youngsters, Spring in Novo mesto 
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1 UVOD 
 

Slikar Boţidar Jakac, pesnika Anton Podbevšek in Miran Jarc so v sodelovanju z nekaterimi 

drugimi umetniki pripravili Prvo pokrajinsko umetniško razstavo v Novem mestu, nad katero 

je nekakšno pokroviteljstvo prevzel takrat ţe uveljavljeni slikar Rihard Jakopič. Odprtje te 

razstave je bilo 26. septembra 1920, dogodek pa je spremljal koncert Marija Kogoja in 

recitacijski nastop Antona Podbevška in Mirana Jarca. Razstavi je pozneje sledilo še več 

prireditev in nastopov, na katerih so sodelovali tudi umetniki iz drugih delov Slovenije. 

Priznani arhitekt in akademik Marjan Mušič, ki je bil v tem času še dijak, je v javnost uvedel 

pojem novomeška pomlad in ga z istoimensko knjigo tudi utrdil. 

Novomeška pomlad je z letom 1920 vnesla v slovensko kulturniško srenjo in umetnost 

preporod, z njim pa tudi začetke slovenske avantgarde. 

V tem šolskem letu smo se pri praktičnem pouku turizma ob pripravi vodniškega gradiva za 

Novo mesto še posebej navdušile nad obdobjem novomeške pomladi. Ko smo izvedele, da je 

letošnja tema festivala Več znanja za več turizma ravno Kultura in turizem, smo takoj vedele, 

da ţelimo pisati o tem. Po posvetu za dijake in mentorje, ki ga je organizirala Turistična zveza 

Slovenije,je bila naša odločitev dokončna. Kljub opozorilu mentorice o zahtevnosti projekta – 

je dvodnevna manifestacija v mesecu maju, obarvana skulturno-umetniškim dogajanjem, za 

nas poseben izziv. 

 

2 ZBUDI SE, NOVO MESTO! 
 

2.1 PREDSTAVITEV IZBRANE TEME IN STRUKTURA NALOGE 

 
Naša osnovna ideja je dvodnevna manifestacija (z ţeljo, da bi postala tradicionalna) 

počastitve 100. obletnice novomeške pomladi, kar bi bil aktivni prispevek dijakinj Srednje 

šole za gostinstvo in turizems perspektive mladih. Turistični produkt v letu kulture in večja 

prepoznavnost Novega mesta na turistični karti je še dodatni izziv.  

Manifestacijo smo poimenovaliZbudi sen Novo mesto! oziroma Wake up, Novo mesto!. 

Spoznanje, da je v Novem mestu ţivelo in ustvarjalo veliko umetnikov, pesnikov in slikarjev, 

nas je še posebej motiviralo, da izdelamo turistični produkt, ki bi se ga udeleţili predvsem 
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domači turisti. Velikokrat obiskujemo tuje kraje, ob tem pa se ne zavedamo, kako premalo 

poznamo pestrost domačega okolja. Program ponuja vsebine tudi tujemu gostu. 

V prvem delu je naloga raziskovalnega tipa. Tu smo opredelile izbrane metode dela, vire ter 

analizo pridobljenih rezultatov. V drugem delu smo oblikovale naš turistični proizvod, način 

trţenja in izvedbo. 

 

2.2 METODE DELA 
 

Pri izdelavi naše projektne  naloge smo uporabile naslednje metode dela: 

- pregledale smo obstoječo literaturo o novomeškem gibanju in Strategijo rasti 

slov  2021, 

- izvedle smo anketo preko socialnih omreţij (Facebook, Instagram, Twitter), 

- opravile smo raziskovalni pogovor z gospodom Marjanom Hribarjem, direktorjem 

Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, 

- opravile smo raziskovalni pogovor z gospodom Juretom Dolinarjem, vodjo za 

organizacijo dogodkov na Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, 

- opravile smo raziskovalni pogovor z gospodom Matjaţem Bergerjem, ravnateljem 

Anton Podbevšek Teatra, 

- po e-pošti smo pridobile informacije z nastopajočimi, vključenimi v program. 

 

2.3 OPREDELITEV VIROV, UPORABLJENIH V RAZISKAVI 
 

Pri naši raziskavi smo uporabile naslednje obstoječe vire: 

- Strategija razvoja turizma 2017–2021, 

- izbira in povezovanje s subjekti, ki bi bili vključeni v dogodek, 

- zbrane odgovore v anketi, 

- knjige, članke v časopisih, 

- internetne strani, 

- intervjuje s ključnimi osebami: gospodom Marjanom Hribarjem, gospodom Matjaţem 

Bergerjem in gospodom Juretom Dolinarjem. 
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3 RAZISKOVALNI DEL NALOGE 
 

3.1 RAZISKAVA – PREDVIDENE OMEJITVE IN POTEK 
 

Kot smo ţe v uvodu omenile, je tema letošnjega 15. Mednarodnega festivala Več znanja za 

več turizma Kultura in turizem. V zvezi z razpisano temo smo izoblikovale dogodek, 

manifestacijo za leto 2018, ki je na nacionalni ravni razglašeno za kulturno leto, z namenom: 

- povečati prepoznavnost Novega mesta kot destinacije kulturnega turizma, 

- povečati število kulturnih turistov,  

- dvigniti privlačnost obstoječih turističnih  produktov in doţivetij, ki vsebujejo 

kulturne vsebine in 

- vzpostaviti in nadgraditi partnersko sodelovanje med turističnim in kulturnim 

sektorjem z namenom skupnega trţenja kulturnega turizma. 

V samem začetku našega raziskovanja smo ugotovile, da v letošnjem letu dogodek ni 

izvedljiv zaradi prenove Glavnega trga v starem mestnem jedru, na katerem je predvidena 

izvedba naše manifestacije. Prenova naj bi bila končana v letu 2019.  

Iskanje rešitve nas je pripeljalo do spoznanja, da to ni nobena ovira za izvedbo dogodka v letu 

2020, letu, ko sovpadata 100. obletnica začetka novomeške pomladi, in leto, ko bo Slovenija 

prepoznavna kot destinacija kulturnega turizma za goste, ki prihajajo s primarnim in 

sekundarnim motivom kulture.  

Pri naslednjem koraku je bil za nas posebnega pomena velik odziv anketirancev in analiza 

njihovih odgovorov. Podpora naši ideji in potrditev udeleţbe na dogodku sta bili dodatni 

zagon za nadaljnje delo.  

Pri raziskovanju in zbiranju podatkov smo ob pomoči mentorice navezale stik s podţupanom 

Mestne občino Novo mesto, gospodom Boštjanom Groblerjem, ki nam je ponudil pomoč z 

informacijami in napotki za nadaljnje delo. Spoznanje, da ne moremo biti organizatorji 

dogodka in da realizacija naše ideje ni tako enostavna, nas je spomnilo na besede naše 

mentorice ob izbiri ideje. Obrnile smo se na Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo 

mesto z namenom, da prisluhnejo naši ideji in prevzamejo organizacijo. Odgovorili so, da 
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moramo zaradi prihoda novega direktorja počakati na 6. januar 2018. Novi direktor gospod 

Marjan Hribar nas je kljub veliki zasedenosti sprejel in dal napotke, kaj moramo narediti, da 

bi bil naš projekt na seznamu dogodkov, ki se bodo izvajali v letu 2020. Sestanek z gospodom 

Juretom Dolinarjem, ki je vodja organizacije dogodkov na Zavodu, nam je pomagal, da smo 

lahko naredile program dejavnosti od prijave dogodka do  zaključka ter finančno konstrukcijo. 

Razveselila nas je potrditev srečanja z ravnateljem Anton Podbevšek Teatra, gospodom 

Matjaţem Bergerjem, ki je bil decembra 2017 in januarja t. l. močno sluţbeno zaseden. Po 

njegovem mnenju je dogodek, ki ga pripravljamo zanimiv; idejo je podprl in nas z nasveti 

usmeril do dokončnega oblikovanja programa. V razgovoru nam je veliko povedal in razloţil. 

Tako smo dobile popolnoma novo sliko, ki je zahtevala nove spremembe v programu. 

Obljubil je, da bo dokončni program pregledal skupaj s sodelavci in nam posredoval svoje 

mnenje. Ponudil nam je tudi pomoč pri oblikovanju maskote naše manifestacije. 

Dogodek bo izveden predvidoma v pomladnem času v mesecu maju, v terminu, ko vreme to 

omogoča. 

 

3.2PREDSTAVITEV IDEJE 
 

Menimo, da  v Novem mestu poleg obstoječe ponudbe ni dovolj dogajanja za mlade, 

predvsem na kulturnem področju. Dvodnevni program je naš skromni prispevek k razvoju 

kulturnega turizma in vrsti dogodkov v letu 2020, ki se bodo realizirali ob počastitvi 100. 

obletnice novomeške pomladi.  

Po predstavitvi ideje odgovornim v Mestni občini Novo mesto, Zavodu za šport, kulturo, 

turizem in mladino Novo mesto in Anton Podbevšek Teatru smo dobile veliko informacij in 

napotkov. Prisluhnile smo odgovorom naših anketirancev kot našim potencialnim 

udeleţencem in se dokončno odločile za izdelavo načrta programa, ki bo dejansko lahko 

zaţivel.  
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3.3 RAZČLENITEV PREDSTAVLJENE IDEJE IN OBLIKOVANJE 

TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 

Na podlagi naštetega v poglavju Predstavitev ideje smo si zamislile načrt za dvodnevni 

dogodek, ki bo eden izmed mnogih, posvečenih novomeški pomladi v Novem mestu  leta 

2020. 

Načrt za dogodek Zbudi se, Novo mesto! vključuje: 

- koncert Irene Yebuah Tiran in kitaristke Eve Hren, nastop Simfoničnega orkestra 

Glasbene šole Marjana Kozine in  godalnega kvarteta Corcoras, 

- razstave mladih slovenskih slikarjev, ogled razstave v Jakčevem domu in Dolenjskem 

muzeju, 

- freetour vodenje mladih vodnikov, dijakov SŠGT  Novo mesto,  

- uprizoritve mladih gledaliških skupin, 

- delavnica sodobnih metod slikanja v izvedbi najbolj prodornih slovenskih umetnikov 

(poslikava s soljo na svili, nailart…), 

- ogled filma Novo mesto glasbe, animacija gimnastičnega društva Novo mesto, 

- koncert rock skupine Mrfy in  rock skupine Koala voice. 

 

3.4 REZULTATI RAZISKAVE 
 

Po opravljeni anketi in analizi pridobljenih rezultatov smo ugotovile, da so našo idejo in 

aktivnosti, predvidene v programu,anketiranci v visokem odstotku podprli (anketa in rezultati 

ankete v Prilogi). Spoznanje, da je naš produkt lahko samo načrt, saj zaradi kompleksnosti 

dogodka ne moremo biti organizatorji,  in  obljuba, da bo program ob dobrem načrtu uvrščen 

v program dogodkov, ki se bodo izvajali leta 2020 v organizaciji Zavoda za šport, kulturo, 

turizem in mladino Novo mesto, je  za nas posebnega pomena in motivacija za nadaljnje delo. 
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4 TURISTIČNI PROIZVOD 
 

4.1 PROGRAM 
 

ZBUDI SE, NOVO MESTO! / WAKE UP, NOVO MESTO! 

15. in 16. maj 2020 

1. dan  

Ob 20.00 po nagovoru ţupana Mestne občine Novo mesto sledi program v počastitev  100. 

obletnice novomeške pomladi. 

Predstavitev gibanja. Koncert Irene Yebuah Tiran in kitaristke Eve Hren. Sledi nastop 

Simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjan Kozina in godalnega kvarteta Corcoras. 

Glasbeni del programa, ki je posvečen obeleţbi oktobrskega glasbenega popoldneva 1920, 

bodo popestrili mladi Novomeščani z izvedbo recitalov pesnika Mirana Jarca in Antona 

Podbevška. 

2. dan 

V dopoldanskem času se bo moţno udeleţiti različnih aktivnosti. V spomin na slikarja 

Boţidarja Jakca bodo potekale razstave mladih slovenskih slikarjev pod  arkadami na 

Glavnem trgu, moţen bo ogled zbirke umetniških del Boţidarja Jakca v Jakčevem domu in 

stalne likovne razstave Dolenjskega muzeja tergledališke igre na glavnem odru. Moţno se bo 

prepustiti freetour vodenju dijakov SŠGT ali sodelovati v različnih delavnicah v izvedbi 

mladih. 

Na glavnem odru se bo v popoldanskem času predvajal dokumentarni film Mitje Sočiča Novo 

mesto glasbe, film o zgodovini novomeške popularne glasbe. 

Sledi večerni koncert mladih glasbenikov skupine Mrfy  in Koala voice. ki bodo dogodek 

zaključili v indie  rock glasbenem stilu. 
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5 IZVEDBA DOGODKA 
 

Zavedamo se, da je načrt izvedbe našega dogodka dokaj zapleten, saj vključuje veliko 

dejavnikov, a menimo, da je do leta 2020 dovolj časa za pripravo, da se projekt realizira. 

Glede na to, da niti kot dijakinje niti kot šola ne moremo prevzeti organizacije takega 

dogodka, smo se, kot je ţe bilo omenjeno, povezale z Zavodom za šport, kulturo, turizem in 

mladino Novo mesto. Skupaj smo pripravili načrt izvedbe naše ideje.  

Zavod se kot organizator dvodnevnega dogodka Zbudi se, Novo mesto! prijavi na razpis 

Mestne občine Novo mesto na koncu leta 2018 oz. v začetku leta 2019 (odvisno od časa 

objave razpisa). Razpis bo odprt prav za dogodke, vezane na obeleţbo 100. obletnice 

novomeške pomladi, in je eden izmed virov financiranja našega dogodka. 

Drugi viri financiranja bi bili vsakoletni razpis Mestne občine Novo mesto za javne dogodke 

in sponzorska sredstva večjih novomeških podjetij. 

Prezgodaj je še, da bi govorile o datumu izvedbe, za laţje pisanje načrta pa smo si 

avtoriceizbrale mesec maj, natančneje 15. in 16. maj. 

Po izbranem datumu dogodka sledi resnejši del priprav. 

Organizacijo javnega dogodka prijavimo na Upravno enoto Novo mesto, zraven priloţimo: 

- Pogodbo o najemu prostora (v našem primeru gre za brezplačni najem nepremičnine), 

- Odločbo za obremenitev okolja s hrupom (slednje ne potrebujemo, ker ima Zavod ţe 

sklenjeno pogodbo za daljše časovno obdobje), 

- Dokazilo o varovanju udeleţencev, 

- Potrdilo o najemu prenosnih sanitarij, 

- Potrdilo o prisotnosti nujne medicinske pomoči (glede na ocenjeno stopnjo 

ogroţenosti obiskovalcev, ki jo poda ZD Novo mesto), 

- Distribucijsko pogodbo z distributerjem za elektriko (tehniški strošek za plačilo 

elektrike). 

Poleg ţe navedenih so predvideni tudi sledeči stroški: 

- prijava avtorskih honorarjev za vse nastopajoče (plačamo SAZAS-u), 

- produkcijski stroški (za postavitev odra s streho, z ozvočenjem in lučmi), 

- stroški promocije (plakatna akcija, radijska promocija, spletni marketing). 
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6 NAČIN TRŢENJA 
 

Načrt dogodka bo prvič prestavljen širši javnosti na 15. mednarodnem festivalu Več znanja za 

več turizma, ki bo v okviru sejma NATOUR Alpe–Adria potekal 31. januarja 2018 na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.  

Promocijski videospot bo objavljen na spletni strani Turistične zveze Slovenije in na spletni 

strani Srednje šole za gostinstvo in turizem ter Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino 

Novo mesto, ki bo tudi uradni organizator dogodka. 

Posluţile bi se tudi spletnega marketinga – oglaševanjapreko socialnih omreţij (Instagram, 

Facebook, Snapchat) in spletne strani festivala, na katerem bodo objavljeni tudi utrinki 

dogajanj s priprav na dogodek in z dogodka.  

Pred izvedbo pa bi o njem obveščali tudi v različnih medijih – dnevni časopisi na lokalni in 

nacionalni ravni, strokovni časopisi in TV-oddaje (Lipov list, Turizem, Na lepše), lokalni 

spletni portali (Lokalno.si). 

Ponovno bi dogodek predstavile tudi na festivalu Več znanja za več turizma leta 2020 v 

izvedbenem letu dogodka. Obakrat bi se na festivalu pojavila tudi naša maskota – Labodko. 

 

7 ZAKLJUČEK 
 

Takoj ko smo našo začetno idejo o dogodku, ki predstavlja novomeško pomlad skozi oči 

mladih, posredovale mentorici, nam je rekla, da nas v primeru, da se odločimo v ta projekt, 

čaka ogromno dela. Zatrjevale smo ji, da smo kot dijakinje 3. letnika, bodoče  maturantke, tej 

nalogi kos in da si ţelimo izziva. 

Čeprav takrat pravzaprav še nismo čisto vedele, kakšno razseţnost ima organizacija dogodka 

na taki ravni in na kaj vse je treba biti pri tem pozoren – od varovanja in velikosti odra do 

tega, kdo bo pospravljal dogajalni prostor, ko se dogodek zaključi.  

Delo je bilo v določenih trenutkih naporno, a vedele smo, da obupati ne smemo.Preveč ljudi 

je namreč ţe vedelo za našo idejo in nas podprlo. Zbrale smo torej moči in ob mentoričini 

motivaciji  zaključile projekt.  
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Obogatene z ogromno novimi znanji tako končujemo pisanje te naloge, presrečne, ker se nam 

po besedah gospoda Marjana Hribarja, direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in 

mladino, v letu 2020 obeta realizacija ideje.  

Avtorice takrat sicer ne bomo več dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, 

a se bomo kot bodoče študentke turizma gotovo aktivno udejstvovale v 

realizacijisrednješolske ideje,na katero bomo lahkoše dolgo ponosne.  
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PRILOGA 1:  

ANKETA IN REZULTATI ANKETE  

1. Spol 

 
2. Starost 

 
3. Ali ste že kdaj bili na festivalu, ki je kombinacija glasbe, gledališča in slikarstva? 

 
 

4. Vam je všeč ideja o takšnem festivalu, ki ga načrtujemo v Novem mestu? 
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1. Ali bi se udeležili festivala Zbudi se, Novo mesto! / Wake up, Novo mesto!? 

 
2. Ali bi se udeležili freetour vodenja Novega mesta v izvedbi dijakov Srednje Šole za 

gostinstvo in turizem? 

 
3. Ali bi se udeležili animacije, katere bi bile v času odvijanja dogodka? 

 
4. Koncerte skupine katere zvrsti bi bili najbolj veseli? 
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5. Kulinarična ponudba? 
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PRILOGA2: 

OKVIRNI STROŠKI 

 ODHODKI (€ bruto) 

Stroški produkcije 

1. Oder (10 x 8m + streha+ ozvočenje + luči) za dvodnevni najem  6.000€ 

2. Stojnice (postavi jih mestna občina Novo mesto, ki jih oddaja, organizatorji s tem 

nimamo zveze)        

Avtorski honorarji    

1. Nastopajočih glasbenikov in vodij delavnic  3.200€ 

Tehnični stroški: 

1. Zapora cesta (zaprtje spodnjega dela Glavnega trga)  150€ 

2. Elektrika (distribucijska pogodba z distributerjem)  predviden strošek porabe 200€ 

3. PRIREDITEV PRIJAVITI NA UPRAVNI ENOTI: 

- Pogodba o najemu prostora  brezplačno 

- Odločbe za hrup niso potrebne zaradi pogodbe Zavoda, ki nam izda izjavo  

brezplačno 

- Nujna medicinska pomoč (vloga se odda na ZD Novo mesto, oni glede na 

zdravstveno ogroţenost podajo mnenje in ceno)  predvidoma 200€ 

- WC (2 javna znotraj Glavnega trga + 4 postavljeni)  400€ 

- Varovanje (v primeru udeleţbe, 1. dan 1.000 ljudi, 2. dan 2.000)  1.700€ 

Stroški promocije: 

1. Plakatna akcija (5 jumbo plakatov ob glavnih cestah)  1.000€ 

2. Radijska promocija (lokalni radiji, npr. Krka in Radio 1)  400€ 

3. Oglaševanje v tiskanih medijih (lokalni, npr. Dolenjski list)  200€ 

4. Spletni marketing (spletne strani + socialna omreţja)  100€ 

SKUPAJ ODHODKI: 13.550 € 

PRIHODKI  

1. Razpis za sofinanciranje dogodkov v letu 2020 Mestne občine Novo mesto  

2. Proračunska postavka za dogodke, vezane na novomeško pomlad 

3. Ministrstvo za gospodarstvo, sredstva za inovativni turistični produkt 

4. Sponzorstva 
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PRILOGA3:   

NOVOMEŠKA POMLAD 

 Novomeška pomlad je kulturno-umetniško manifestacija, ki se je leta 1920 začela v Novem 

mestu. K njenemu začetku je pripomoglo več mladih umetnikov tistega časa. 

Med glavne štejemopesnika Mirana Jarca, ki se je kot eden izmed štirih otrok rodil v 

Črnomlju. Njegov oče je delal kot sodnijski uradnik v Beli krajini, vse dokler ni Miran končal 

ljudske (takratne osnovne) šole.  Takrat se je cela druţina preselila v Novo mesto, kjer je 

Miran obiskoval gimnazijo in bil med drugim sošolec in najboljši prijatelj z Boţidarjem 

Jakcem. Kljub popolnoma različnemu značaju sta se ujela in vsak na svoj način ţe v tistem 

času prikazovala Novo mesto. Jarčevi sošolci so se v času šolanja odpravili na fronto, on pa je 

bil zaradi telesne šibkosti vojske oproščen. Po maturi leta 1918 se je tako vpisal na zagrebško 

univerzo, kjer je začel študirati slavistiko, francoščino in filozofijo. Leto kasneje, ob odprtju 

slovenske fakultete v Ljubljani, pa se je prepisal in študij nadaljeval v glavnem mestu, kamor 

se je skupaj z njim preselila tudi vsa druţina. Kmalu zatem je umrl njegov oče, zato je pustil 

študij in se zaposlil v Ljubljanski kreditni banki. Poročil se je s svojo sestrično in imel dve 

hčeri.O hčerahje pisal dnevnik, v katerem razmišlja tudi o aktualnih vprašanjih tistega časa, o 

bliţajoči se vojni in o njenem izbruhu. V poletnih mesecih leta 1942 so Italijani izvedli racijo 

v Ljubljani, aretirali so tudi Jarca in ga poslali v koncentracijsko taborišče v Gonars. Na 

njegovo srečo so partizani vlak ustavili in ujetnike osvobodili, Jarc pa se je pridruţil 

partizanom.Toda za tako močne napore je bil prešibek in je omagal, med roško ofenzivo so 

skritega v grmu ustrelili Italijani, avgusta leta 1942. 

Pomemben je bil tudi pesnik in publicist Anton Podbevšek. Rodil se je kot prvi od sedmih 

otrok  na gradu Grm pri Novem mestu, kjer je njegov oče delal kot hišnik. Anton je osnovno 

šolo obiskoval v Šmihelu, nato pa se je vpisal v novomeško gimnazijo, kjer je kazal nagnjenje 

do nastopanja pred dijaki in je veljal za izredno egocentričnega. Vpoklican je bil v avstrijsko 

vojsko, postal je vojak na italijansko-avstrijski fronti. Vojna doţivetja so ga močno pretresla, 

zbolel pa je tudi za garjami in tuberkulozo, ki ju je po vojni zdravil v novomeški bolnišnici.  

Maturiral je med vojaškim dopustom leta 1919 in se najprej vpisal na zagrebško univerzo, 

kjer je pričel s študijem slavistike in ekonomije, nekaj let kasneje pa se je prepisal na 

ljubljansko univerzo, a tudi tam ni študija končal. Sledilo je obdobje, ko je sodeloval v 
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novomeški pomladi. Skupaj s še dvema kulturnikoma tistega časa je ustanovil revijo Trije 

labodi, ki pa je ţe po prvi številki razpadla, ker so se pojavila idejna razhajanja, Podbevšek pa 

naj bi hotel sam nadzirati revijo. Ukvarjal se je tudi s poezijo, a so njegovo pesniško zbirko 

Človek z bombami, ki jo je pripravil ţe pred letom 1920, zaloţniki odklanjali, zato je izšla 

šele 5 let kasneje v samozaloţbi. Po izidu zbirke je Podbevšek pesniško umolknil do srede 60. 

let 20. stoletja, ko je očitno navdahnjen od rojstva slovenskega modernizma začel znova pisati 

in snovati načrte za ponovno izdajo Človeka z bombami. Pa vendar je idejo kasneje opustil. 

Vse ţivljenje bolehnemu Podbevšku se je ţivljenje po smrti njegove ţene še poslabšalo in po 

nekaj zaporednih srčnih napadih mu je leta 1981 v Ljubljani srce dokončno odpovedalo.  

Velik pečat je dogajanju pustil slikar in grafik Boţidar Jakac, ki se je rodil v Novem mestu, tu 

obiskoval ljudsko šolo in kasneje še gimnazijo. Spoznal je Mirana Jarca, ki je postal njegov 

najboljši prijatelj. Jakac je imel vseskozi veliko ţeljo po risanju, zato je leta 1913 nadaljeval 

šolanje na realki (gimnaziji) v Idriji, ker je izvedel, da tam risanje poučuje ţe znani slikar Ivan 

Vavpotič. Ţal je slednji Idrijo kmalu zapustil in Boţidar je ostal brez učitelja. Vseskozi mu je 

ob strani stala njegova mati, ki je s simpatijo spremljala sinovo izpopolnjevanje v slikanju. 

Realko je končal ravno ob začetku vojne in zaradi pomanjkanja denarja se je odpravil na 

fronto. Po vojni je Vavpotič zbral Jakčeve slike in jih pokazal Rihardu Jakopiču, ki jih je 

sprejel na razstavo v času Novomeške pomladi. Tako je Rihard Jakopič postal Jakčev prvi 

resnični mentor. Odpravil se je na študij v Prago, kjer se je posvetil predvsem grafiki in 

dosegel svoj prvi umetniški vrh. Študijsko je veliko potoval po Evropi, severni Afriki in 

Zdruţenih drţavah Amerike. Leta 1924 se je vrnil v domovino in se naselil v Ljubljano ter se 

zaposlil najprej kot lesorezni ilustrator pri Jutru, nato pa kot profesor risanja. Po treh letih je 

sluţbo pustil in postal svobodni umetnik. Poročil se je z Ljubljančanko Tatjano Gudrunovo, ki 

je odigrala zelo pomembno vlogo v njegovi slikarski karieri. V času 2. sv. vojne je bil 

partizan, s slovensko delegacijo je novembra 1943 potoval na 2. zasedanje Avnoja v Jajce. Te 

dogodke je ohranil v številnih grafikah. Po končani vojni je spet veliko potoval. Uvrščamo ga 

tudi med pionirje slovenskega filma, saj je v črno-beli tehniki posnel več dokumentarnih 

vedut Novega mesta in postal s tem prvi slovenski mojster kamere. Jakac je umrl v Ljubljani 

leta 1989.  

Kulturna pomlad, ki se je nekako ironično sicer začela v zgodnji jeseni leta 1920, je 

zdruţevala več dogodkov izjemnega pomena za kulturnozgodovinsko, umetniško in 

nenazadnje za zgodovinsko preteklost našega mesta.  
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Za prvi dogodek štejemo pokrajinsko umetniško (likovno) razstavo, ki je bila odprta od 26. 

septembra do 11. oktobra 1920 v Vindišerjevem salonu v Kandiji. Na njej so svoja dela širši 

javnosti predstavili mladi nadarjeni likovni talenti – Boţidar Jakac, Marjan Mušič, Ivan Čargo 

in drugi pod pokroviteljstvom uveljavljenega slikarja Riharda Jakopiča. Sledilo je glasbeno 

popoldne na gradu Kamen, kjer se je predstavil skladatelj Marij Kogoj, pela pa je takratna 

članica ljubljanske opere, sicer domačinka Zdenka Zikova. V naslednjih dneh je sledilo več 

podobnih dogodkov, med drugimi tudi literarni večer pesnikov Podbevška in Jarca. Po 

recitalu njunih pesmi je sledila burna razprava o umetnosti, njenem bistvu in pomenu za 

človeka in druţbo, v kateri sta sodelovala tudi kritik Josip Vidmar in slikar Frane Tratnik.  

Z nazivom novomeška pomlad tako poimenujemo novomeško krajevno in časovno določene 

dogodke, ki so se zgodili 26. septembra 1920 in se zaključili z zaprtjem prej omenjene 

razstave 11. oktobra. Razstava se je preselila in ponovila v Ljubljani, kar pa je le še en dokaz 

več, kako zelo pomembni so bili ti kulturni dogodki v Novem mestu – pri nas so se odvijali 

prvič, celo v prestolnici, ki je veljala in še velja za kulturno središče naše deţele. 

O prireditvah, ki so se odvijale v Novem mestu, ljubljanski časniki niso poročali, ker so bile 

preprosto preveč revolucionarne. Ime novomeška pomlad tako izhaja iz nostalgičnega in 

samopovzdvigujočega vzdevka za takratno dogajanje, ki so ga prireditvam nadeli tako 

imenovani lokalpatrioti.   
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PRILOGA 5:  

SEZNAM SODELUJOČIH DIJAKINJ 

Ime in priimek razred Kraj stalnega 

bivališča 

Letnik rojstva 

Ula Gliha 3.a Dolenje Ponikve 43 

8210 Trebnje 

2000 

Anita Sinjur 3.a Radanja vas 7 

1296 Šentvid pri 

Stični 

2000 

Andreja Kastelec  2.a Stari trg ob Kolpi 35  

8342 Stari trg ob 

Kolpi 

2001 

Hana Šobar 2.a Ob Teţki vodi 6b 

8000 Novo mesto 

2001 

Lucija Šterk 1.a Sodevci 2 

8342 Stari trg ob 

Kolpi 

2002 

 

Julija Košak 

 

3.a Draga 22  

8232 Šentrupert 

2000 
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PRILOGA 6: 

NAČRT PREDSTAVITVE NA STOJNICI 

Na stojnici, v okviru 15. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma, bomo pod 

imenom »Zbudi se Novo mesto!« predstavljale svojo idejo o načrtu za dvodnevni dogodek. V 

ozadju bo prikazan program in se predvajal dokumentarni film. Na stojnici bo z nami 

sodelovala tudi zunanja sodelavka Anja Šterk, nail-artistka, ki bo  demonstrirala poslikave. 

Tako kot je v Pravilniku, tri dijakinje so na stojnici, dve pa bosta vabili mimoidoče goste na 

stojnico. 

 


