
Ena gospa je rekla, da je v po-
nedeljek naročila možu, naj 
gre tankat, pa je domov prišel 
čisto natankan.

TANK – Besedo tank si lahko razla-
gamo različno. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika nam ponuja dve 
možnosti: 1. oklepno vozilo z gose-
nicami in zgornjim vrtljivim delom 
s topovsko cevjo in včasih z mitra-
ljezom; 2. v vozilo vgrajena posoda 
za pogonsko gorivo: napolniti tank 
z bencinom. Medtem ko Ukrajinci 
te dni ob tej besedi najprej pomi-
slijo predvsem na oklepno vozilo z 
gosenicami in topovsko cevjo, smo 
Slovenci v ponedeljek proti večeru 
ob tej besedi pomislili na tank za 
gorivo v svojem avtomobilu, ki ga 
bi bilo nujno treba napolniti. Ukra-
jinci si želijo, da tank ne bi bil poln 
in pri tem mislijo na Ruse v njem, 
Slovenci imamo raje polne tanke. 
Nekateri so svojo ljubezen do polnih 
tankov izkazali tudi tako, da so se 
vozili deset in več kilometrov daleč 
do najbližje bencinske črpalke, kjer 
so potem čakali uro, da so natočili 
pet litrov bencina. V tem primeru 
so prihranili petdeset centov, in če 
so v vrsti pred črpalko čakali v avtu 
s prižganim motorjem, so ob pov-
prečni porabi goriva zapravili tri 
evre. Tisti, ki so doma bližje črpalki 
in so imeli slučajno prazen tank, so 
lahko pro� tirali tudi neverjetnih pet 
evrov. Če bi imeli dizel, bi pro� tirali 
še več, ampak v Novem mestu samo 
teoretično, saj je dizla skoraj na vseh 
črpalkah precej hitro zmanjkalo.
TANKATI – Tudi besedo tankati si 
lahko razlagamo na več načinov, a 
noben ni tako krvoločen kot tisti iz 
zgornje zgodbe o tankih. En pomen 
ta beseda doživi ob tankanju benci-
na v tank, drugega pa v gostilni.

NOVOMEŠKA
KRONIKA

 MUZEJ IMV 

 Muzej bo prenovljen, a še 
vedno klubski 
 Klub prijateljev IMV je Muzej IMV odprl pred enajstimi leti in bi ga prenovljenega skupaj z zbirko rad predal javni inštituciji – 
Priložnost za prenovo se je odprla z energetsko sanacijo – Povezava tudi z načrtovanim univerzitetnim kampusom 

 NOVO MESTO – Klub prijateljev IMV 
je nekoliko nenavaden klub. Združuje 
nekdanje zaposlene v novomeški In-
dustriji motornih vozil, tovarni oziro-
ma podjetju, ki je konec osemdesetih 
let minulega stoletja razpadla na Re-
voz, TPV, Adrio Mobil in več manjših 
tovarn, ki so proizvajale sestavne 
dele za avtomobile in prikolice. Letos 
klub praznuje dvajsetletnico delova-
nja, ki jo namerava zaznamovati z od-
prtjem obnovljene zbirke Muzeja IMV 
v prenovljeni zgradbi v Drgančevju. 
 Muzej IMV je klub pred enajstimi leti 
odprl v nekdanjem vojaškem skladišču 
v Drgančevju. Zgradba, ki so jo prijatelji 
IMV tedaj dobili v brezplačen najem od 
novomeške občine, sicer ni bila najbolj 
primerna za muzejsko zbirko, v kateri so 
se začela zbirati restavrirana vozila, ki so 
jih v svoji zgodovini proizvajali v IMV in 
njenih naslednicah, predvsem v Revozu, 
Adrii in TPV, saj stavba ni bila ogrevana 
in je bila že tedaj precej dotrajana. Kljub 
temu je muzej, posvečen zgodovini av-
tomobilske industrije na Dolenjskem 
zaživel ter letno sprejel blizu pet tisoč 
obiskovalcev, med katerimi so bili tako 
člani različnih društev ljubiteljev staro-
dobnikov, gasilci in šolarji kot tudi tuji 
poslovni partnerji podjetij, ki so nastala 
iz IMV.  

 V Klubu prijateljev IMV so si že več let 
prizadevali za obnovo stavbe, v kateri je 
bil muzej, vendar sami denarja zanjo le z 
vstopninami, članarino in donacijami ne 

bi mogli zbrati. »Želeli smo, da bi Muzej 
IMV ostal na tem mestu, v Drgančevju, 
kjer je sicer predvidena gradnja univer-
zitetnega kampusa, saj menimo, da bi 
se ti dve dejavnosti dobro dopolnjevali. 
Študentje bi se v muzeju seznanili tako z 
razvojem avtomobilske industrije v No-
vem mestu kot tudi s tehnologijo in teh-
nološkimi postopki iz določenega časa, 
vendar v stavbi, v kakršni je bil muzej do 
sedaj, to ne bi šlo. Priložnost za obnovo 
je bila energetska sanacija objekta, ki ga 
prek ustreznih razpisov so� nancira tudi 
Evropska unija. Ko smo z občino, ki je 
lastnica stavbe, uspeli na razpisu, se je 
prenova lahko začela. Načrtovali smo, 
da bomo lahko že decembra v stavbo 
lahko vrnili vse razstavne eksponate, 
ki jih imamo zdaj umaknjene v nekda-
njem skladišču rezervni delov v Revozu, 
a se je prenova zaradi pomanjkanja do-
ločenih materialov zavlekla. Februarja 
so dela končno stekla, tako da upamo, 
da bodo končana nekje maja, vrata mu-
zeja pa bi radi znova odprli najpozneje 
septembra,« o prenovi pove  Franc Štu-
par , ki je predsedovanje Klubu prijate-
ljev IMV od prvega predsednika Boža 
Kočevarja prevzel pred desetimi leti. 
 Za oblikovno podobo prenovljene stav-

be Muzeja IMV je že pred leti brezplač-
no poskrbel novomeški arhitekt Bojan 
Košmerl, novo postavitev zbirke pa 
pripravlja oblikovalec Georg Gedl, ki 
je oblikoval večino Adriinih prikolic in 
avtodomov, pa tudi BMW-je in audije. 
V prostoru, kjer je bila več let razstava, 
posvečena Martinu Severju, očetu prve-
ga slovenskega kombija, Gedl načrtuje 
razstavo o zgodovini proizvodnje pri-
kolic v Novem mestu, ki naj bi jo odprli 
že pred dvema letoma, ko je od začetka 
novomeške proizvodnje prikolic minilo 
petinpetdeset let, vendar sta vmes pose-
gli epidemija in prenova, zaradi katere 
so postavitev razstave prestavili na le-
tos. Prenova, ki jo neposredno � nancira 
Mestna občina Novo mesto, bo, če ne bo 
prišlo še do kakšnih nepredvidenih stro-
škov, stala okoli 450.000 evrov, del tega 
denarja (do 49 odstotkov upravičenih 
stroškov) pa bo občina dobila iz evrop-
skih skladov. 
 Muzeja IMV klub sam ne bi mogel ne 
postaviti ne vzdrževati, zato se je pri 
tem že pred leti povezal z več partnerji, 
med katerimi so tako podjetja Revoz, 
Adria in TPV ter Mestna občina Novo 
mesto kot tudi Dolenjski muzej in Teh-
niški muzej Slovenije, ki bdita tudi nad 

strokovno platjo zbiranja in vzdrževanja 
muzejskega gradiva, ter Šolski center 
Novo mesto, v čigar delavnicah skrbijo 
za restavriranje vozil, namenjenih zbir-
ki.  
 »Naša želja je, da bi muzejsko zbirko 
oziroma Muzej IMV predali Dolenjske-
mu muzeju, s katerim že sedaj dobro 
sodelujemo. Taka je tudi njihova želja, a 
vse je odvisno od denarja, ki bi ga mora-
la v tem primeru za vzdrževanje objekta 
in zaposlenega strokovnega sodelavca 
najverjetneje zagotoviti država, a denar-
ja za to na Ministrstvu za kulturo ni,« o 
možnostih da bi skrb za muzej, ki je zdaj 
na plečih klubskih prostovoljcev, prene-
sli na eno izmed uradnih inštitucij, raz-
mišlja Franc Štupar. 
 I. Vidmar 

 Člani Kluba prijateljev IMV, ki letos praznuje dvajsetletnico obstoja, so se v soboto dopoldne zbrali pred spomenikom 
očetu novomeške Industrije motornih vozil Juriju Levičniku na Kandijski cesti. (Foto: I. Vidmar) 

 Franc Štupar 

 POZABLJENA POLOVICA NOVEGA MESTA 

 Kdaj pred rotovžem tudi 
njen kip 
 Lokalno partnerstvo Pozabljena polovica Novega mesta je letošnji mednarodni pra-
znik žensk zaznamovalo z nedeljskim vodenim pohodom po novem krogu pešpoti 
Pozabljena polovica Novega mesta ter večerno projekcijo na pročelju Knjižnice Mi-
rana Jarca ter torkovim pogovorom z izjemnimi ženskami v avli Kulturnega cen-
tra Janeza Trdine. Pohoda se je udeležilo več kot štirideset pohodnikov, ki so pod 
vodstvom vodičke Mete Kocjan spoznali delo in življenje vseh trinajstih izjemnih 
posameznic iz Novega mesta s konca 19. in začetka 20. stoletja, ki jih iz pozabe 
obuja omenjeni projekt. Partnerstvo namerava tovrstne vodene pohode od aprila 
naprej prirejati mesečno, saj, kot pravijo, nenehno dobivajo nove podatke o izje-
mnih ženskah, ki so v preteklosti pomembno vplivale na življenje Novega mesta. 
Morda bo doprsni kip katere od njih prej ali slej dobil mesto na enem od štirih 
praznih podstavkov ob kipih Janeza Trdine in Dragotina Ketteja na Glavnem trgu 
pred novomeškim rotovžem. (Foto: PPNM) 

 Ustanovili društvo ledvičnih bolnikov 
 NOVO MESTO – Danes je svetovni dan ledvic, ki je letos posvečen izobraževanju in 
ozaveščanju o zdravju ledvic. Bolezen ledvic prizadene veliko ljudi, zato je pomemb-
no, da informacije o tem, kako ohraniti zdrave ledvice dosežejo čim več ljudi. V ta 
namen so ledvični bolniki iz Dolenjske in Bele krajine prejšnji mesec ustanovili NE-
FRO društvo ledvičnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine.  
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