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Vesele božične praznike in
veliko dobrega v letu 2017.
Srečno!
Svet KS Bučna vas in TŠD Bezgavec
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S skupnimi močmi
za boljši jutri
Neverjetno kako čas beži. Sploh se ne počutim eno
leto starejši, ampak si bom moral kar priznati, leto je
zopet naokrog.

Najbolj mi bo ostalo v spominu na to leto, pogajanja s
krajani, ki pa jih skoraj ni konca. Žalostno, nekateri bodo
rekli, saj ni ničesar narejenega.
V svetu KS smo si postavili
cilje, ki so v prid vsem ljudem,
ki bodo kdaj koli obiskali naš
kraj, najbolj pa nam krajanom,

ki živimo tu.
Ne razumem, kako je človek
lahko tako samosvoj, in ne
gleda na prihodnost, ki bi bila
boljša in prijaznejša, še vedno
ne prepričaš človeka, da je vse
to, kar želimo narediti za naš
kraj, dobro predvsem zanj, ker
interesa od koga drugega, da
bi uredil naš kraj ne bo nikoli
dočakal.
V svetu krajevne skupnosti se trudimo za čim boljšo
ureditev naselij in vasi z infrastrukturo. Pričeli smo z
urejanjem parkirišča in širitvijo pokopališča na Dolenjih
Kamencah. Z delom krajanom

in dobro voljo lastnika zemljišč smo postavili avtobusno postajališče na Daljnem
Vrhu in Gorenjih Kamencah.
Z željo, da povečamo varnost krajanov smo pripravili
projektno dokumentacijo za
javno razsvetljavo in izgradnjo
pločnika ter širitev ceste na
relaciji Dolenje Kamence-Potočna vas-Muhaber. Kot sem
že na začetku omenil, bo ta
pridobitev v prid največ našim krajanom, zato upamo na
ugodno rešitev glede zemljišč,
na katerih bodo potekala gradbena dela, da bi se dela čim prej
začela. Imamo pa tudi željo,
da si uredimo igrišče, kjer bi
se družili naši otroci in prav
tako drugi krajani.
Dela za prihodnje leto je še

veliko. Največ pričakujem od
vas dragi krajani, da s bomo
končno vsi skupaj delali za
boljši jutri nas. Svet KS in jaz
kot predsednik KS Bučna vas,
smo nemočni brez vas dragi
krajani, zato se odločimo da
bo naš kraj za vzor drugim.
Še vedno sem optimist, da
bomo v letu, ki prihaja naredili
še več in skupaj zaživeli bolj
varno in lepo.
Želim vam, da bi letošnji
Božič dočakali v objemu najdražjih, Novo leto 2017, pa naj
vam prinese srečo, notranji
mir in polno toplih trenutkov.
Andrej Redek,
predsednik KS Bučna vas

Drage krajanke in krajani KS Bučne vasi!
Ob zaključku leta je potrebna pozitivna
naravnanost. Pri tem nikakor ne mislim, da si
zatiskamo oči in se pretvarjamo, da je vse idealno.
Bo pa soočanje z izzivi, ki
jih prinaša 2017 veliko lažje,
če bomo poudarjali dobre
zgodbe in iskali možnosti
za izboljšanje tistih nekoliko
manj dobrih.
Po sanaciji občinskih financ
smo v letu 2016 pošteno zavihali rokave, zato lahko danes s
ponosom gledamo na nekatere
pomembne pridobitve preteklega leta. Največji projekt je
bil seveda projekt hidravličnih
izboljšav, ki je v jeseni končal
obdobje, v katerem smo No-

vomeščani morali ob vsakem
močnejšem deževju prekuhavati vodo. Moderne izboljšave
na glavnih zajetjih so tem
nevšečnostim naredile konec,
v prihodnjih mesecih pa bomo
projekt nadgradili še z sanacijo vodovodnega omrežja.
Med drugim je bil pomembne
ureditve deležen zdravstveni
kompleks, v povezavi z vašo
krajevno skupnostjo pa gotovo
velja izpostaviti skorajšnjo gradnjo novega vrtca v Bršljinu.
Veseli me, da smo poleg

večjih zgodb začeli premikati tudi nekatere manjše, a
nič manj pomembne. V tem
kontekstu si posebne omembe gotovo zasluži okrepljeno
sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki ste se s svojimi
projekti izkazale kot aktivne
soustvarjalke podobe našega

mesta. S podobnim ponosom
kot v preteklost lahko Novomeščani zremo tudi v prihodnost, ki smo jo v letošnjem
letu s pomočjo občanov zelo
podrobno zastavili. Pred nami
so pomembni izzivi, ki pa se
jih veselimo, saj vemo, da jim
bomo kos.
Želim vam prijetne praznične dni v družbi najbližjih in
vas seveda vabim na bogato
decembrsko dogajanje v mestno jedo, ki bo znova povezalo naše mesto. Srečno!
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine
Novo mesto
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Gasilci iz Kamenc v letu 2016
Leto je naokoli in tudi v
Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Kamence je čas, da se
naredi presek delovanja v letu, ki
se izteka.
Pri gasilcih nikoli ni miru, vedno se
nekaj dogaja, vendar je vseeno potrebno
strniti zadnje misli, ki pomagajo strniti
ideje za naprej.
Leto se je začelo s srečanjem vseh članov društva, kjer so pregledali, kaj vse se
je dogajalo v letu 2015 in kakšni so plani
za leto 2016. Udeležba je bila velika, udeleženci pa so bili zadovoljni s slišanim.
Seveda pa je bil pomemben tudi družabni
del srečanja, ko se je kar nekaj krajanov
in članov srečalo prvič po daljšem času.
Zelo velik dogodek za društvo pa se je
zgodil 15. maja, ko so v društvo sprejeli
novega člana. Na ta dan se je namreč
zgodil uradni prevzem novega gasilskega
vozila, ki je zamenjalo staro, katero je štelo
že dvajset pomladi. S tem novim vozilom
so povečali varnost vožnje, povečali zanesljivost delovanja vozila in uspešnost
prihoda na intervencije v težjih razmerah.
To pa zato, ker je vozilo zmogljivejše v
primeru brezpotij ali snežnih padavin. Ob
tej priložnosti so v društvu organizirali
slovesnost, kamor so povabili vse dona-

torje, člane društva in krajane.
En teden kasneje so organizirali uvodno
gasilsko tekmo za naslov državnega prvaka. Tekmovanja se je udeležilo preko 70
najboljših slovenskih tekmovalnih ekip,
kar je rekord v celotni zgodovini tega tekmovanja. Tudi rezultati so bili vrhunski,
kar je kazalo na odlično pripravljenost
tekmovalnih enot. Tudi sama organizacija
tekmovanja in priprava terena je bila na
vrhunskem nivoju, kar so priznali tudi vsi
udeleženci tekmovanja.
Da pa bi bili člani še bolj povezani,
so v mesecu oktobru organizirali tudi
strokovno ekskurzijo v gasilsko enoto v
Sežani, katero pa so potem nadaljevali
tudi z obiskom nekaterih znamenitosti na
Krasu. Ugotovitev udeležencev je bila, da
takšnih dogodkov manjka, saj so vsi dobili
dodatno energijo za delo v društvu, poleg
tega pa so videli tudi nekaj idej za boljše
delo v operativi.
V mesecu oktobru so pripravili tudi
nekaj vaj, kjer so se operativni gasilci že
dodatno pripravili na različne vrste intervencij, ki jih čakajo pri njihovem delu.
Sama pripravljenost in usposabljanja
pa so se pokazala na intervervencijah,
katerih so skozi celotno leto do trenutka
pisanja članka imeli 24. To je sicer nekje

v letnem povprečju, vendar to ne pomeni,
da jih ne bi moglo biti manj. Krajani bi pač
morali več poudarka dati tudi na protipožarno preventivo, saj včasih s svojimi
dejanji prav iščejo nesrečo.
Ob zaključku leta pa člani PGD Kamence vsem želijo zdravo, uspešno in brez
nesreč 2017 in jim ob tem sporočajo: »Naš
prosti čas za vašo varnost!«.
PGD Kamence je bilo dejavno tudi na
tekmovalnem področju. Pionirji so se v
spomladanskem delu pričeli zbirati pred
gasilskim domom in delati prve gasilske
korake. Svoje znanje so pokazali na občinskem tekmovanju kjer so se uvrstili v
zlato sredino. Člani A so svoje znanje pilili
skozi celo zimsko obdobje in se pripravljali na Dolenjsko ligo v spajanju sesalnega
voda. V sklopu treh tekem so osvojili
končno 6. mesto. V letošnjem letu pa je bil
zagotovo največji uspeh osvojeno 5. mesto
na gasilskem Avtorally-ju z zaključkom v
Brusnicah. Ne smemo pa pozabiti tudi na
vse bolj uspešne člane veteranske ekipe,
ki so s svojo prizadevnostjo in trudom
pokazali, da lahko posežejo po odmevnih rezultatih. Za uspešne nastope je še
posebej potrebno pohvaliti oba mentorja,
to sta Andrej Pate in Tine Filip.
Andrej Grgovič, tajnik PGD Kamence
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Širitev pokopališča na Dolenjih Kamencah
Kot ste nekateri že opazili, je podjetje GPI Tehnika
pričelo z deli za širitev pokopališča in ureditvijo novih
parkirnih mest pri pokopališču.
To je trenutno največja investicija v naši KS, za katero
bo KS porabila večino svojih
sredstev. Pomemben delež
sredstev namenjenih tej investiciji predstavlja grobarina, ki
jo plačujejo najemniki grobnih
mest. Ker je veliko pogodb
neažuriranih (najemniki so se
preselili, pogodbe se glasijo še
na pokojne,…) in posledično
prihaja do težav pri plačilu

grobarine, bo v prihodnjem
letu prišlo do nekaterih sprememb:
• člani sveta KS bomo izvedli
popis in številčenje grobnih
mest,
• vsi najemniki grobov bodo
obveščeni o prekinitvi pogodbe, istočasno pa bodo
vsi najemniki, ki imajo
poravnane svoje finančne obveznosti do KS, v

podpis prejeli novo pogodbo, v kateri bodo osveženi
podatki o najemniku (po
potrebi) in tudi številka
grobnega mesta.
Grobna mesta, za katera ne
bo sklenjenih novih pogodb, se
bodo ponudila v najem novim
najemnikom.
Člani sveta KS želimo poudariti, da je cena grobarine
nespremenjena že vrsto let in
bo zaenkrat takšna ostala še
naprej. Potrebno pa je vedeti,
da vzdrževanje pokopališča
in potrebna širitev zahtevata

kar nekaj finančnih sredstev,
zato je prav, da tudi najemniki
spoštujejo svoje obveznosti
(predvsem glede plačila grobarine).
Vse najemnike grobov, ki
opažajo, da podatki na položnicah za grobarino niso
pravilni ali pa bi želeli, da se
pogodba prenese na nekoga drugega, prosimo, da o
tem čimprej obvestijo svojega
predstavnika v svetu KS.

Zvonko Godina

Nova avtobusna postaja
v vasi Hudo
V letošnjem letu se lahko pohvalimo tudi z manjšo,
novo pridobitvijo.
Ob pomoči krajanov in krajevne skupnosti smo naredili novo in hkrati prvo avtobusno postajališče za otroke
Hudega. Starši otrok se zavedamo, da je varna pot zelo
pomembna za naše otroke. Vsako jutro veselo pričakajo
šolski kombi in gredo polni energije in dobre volje v šolo;
novim dogodivščinam naproti.
Bojan Doblehar
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Obiskali smo jubilante, ki so praznovali 90 let
16. septembra je praznovala 90 let Redek Jožefa.
V krogu domačih smo ji nazdravile predstavnice RK
Bučna vas, predsednik KS Bučna vas in prijateljica.
9. oktobra je praznovala 90 let Tonkovič Marija. Polna
optimizma preživlja častitljiva leta v DSO Novo mesto.
Voščili smo ji predstavnice RK Bučna vas, KS Bučna
vas, župnik Miro Virant in prijazni uslužbenci DSO
Novo mesto.

Posredništvo

Milan Tramte s.p.
Dolenje Kamence 12
8000 Novo mesto

dostava plina

Tramte

080 22 06

nikoli brez plina

Vesele božične praznike in
veliko zdravja, ter sreče
v prihodnjem 2017. letu

28. oktobra je praznoval 90 let Stariha Anton. Vsi ga
poznamo kot gozdarskega tehnika. Velik del življenja
je preživel v naravi, zato je še dobrega zdravja.
V krogu domačih smo mu voščile še predstavnice
KORK Bučna vas in predstavnik KS Bučna vas.

Marija Pugelj

Vesele božične praznike,
veliko zdravja in sreče v letu 2017
vam želi
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Srečanje starejših v gostišču »Na vasi«
20. oktobra smo aktivistke KORK Bučna vas pripravile
srečanje starejših krajanov KS Bučna vas in KS
Karteljevo v gostišču »Na vasi«.
Odzvalo se je 91 krajanov,
udeležba je bila največja dosedaj. Kulturni program so tudi
letos pripravili otroci OŠ Bršljin, pod vodstvom mentorice
Tončke Malenšek. Zbrane je
nagovorila sekretarka OZRK
Novo mesto Barbara Ozimek
in predsednica KORK Bučna
vas Marija Pugelj, pozdravila

sta jih predsednik KS Bučna
vas Andrej Redek in podpredsednica KS Karteljevo Marjeta
Bevc. Za dodatno dobro razpoloženje je poskrbel Jernej
Jaklič s harmoniko.
Na srečanju smo se z voščilom in darilom posebej
spomnili jubilantov, ki so
praznovali 80 let, to so:

Femc Jožefa, Dol. Kamence
Florjančič Jožefa, Gorenje
Karteljevo
Golob Nikolaj, Gorenje Kamence
Grešak Jožef, Markljeva ul.
Grubar Franc, Tržiška ul.
Jerač Jože, Gorenje Karteljevo
Kramar Anton, Gorenje
Karteljevo
Kužnik Dragica, Ljubljanska
cesta
Miklič Jožefa, Gorenje Kar-

teljevo
Osolnik Jožefa, Muhaber
Padovan Stanislav, Bučna
vas
Pangre Pavla, Muhaber
Skube Franc, Muhaber
Škufca Stanislav, Ljubljanska
cesta
Srečanje je minilo prijetno
in v veselem razpoloženju.
Zaželeli smo si vse dobro v pričakovanju ponovnih srečanj.
Marija Pugelj

Maša za bolnike in druženje
Vsako leto na praznik Gospodovega Vnebohoda
sodelavke Karitas povabimo k sv. maši starejše, bolne
in invalidne župljane.
Sv. maša je bila lepo obiskana, udeležili so se je tudi
mlajši, bilo je precej otrok. Na
povabilo g. župnika in dekana
Mira Viranta je srečanje obo-

gatil g. Jože Ovniček. Vsebina
njegovega nagovora se je dotaknila vseh prisotnih. Poudaril
je povezanost in ljubezen vseh
generacij in članov družine.

Med sv. mašo je večina starejših prejela bolniško maziljenje.
Druženje smo nadaljevali
v bližnjem gostišču. Z lepim
petjem se je predstavil otroški
pevski zbor. Starejši so bili
veseli, saj so v zboru opazili
tudi svoje pravnuke. Za nas
sodelavke je to posebno bogat

dan. Zadovoljni, nasmejani
obrazi starejših in bolnih so
največja, najlepša zahvala za
vse kar zanje skušamo narediti
vse leto vse dni. Bogu hvala za
vse dobro in lepo, kar smo vsi
skupaj danes prejeli.
Marija Pugelj
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Spoštovani gospod Miro Virant,
BOG je OČE, ki nas ljubi kakor svoje otroke in nas
vsak trenutek vodi s svojo mogočno roko. Uspeh
našega dela je odvisen od božjega blagoslova, ki ga
moramo zaslužiti in ohraniti z dobrimi deli.

V vsakem se
zrcali božanska čudovitost.
So pa ljudje,
ki so posebej
poklicani, ki
izstopajo. Osebe vredne zaupanja, dragoceni, z mnogimi talenti. Prav takšna
oseba ste vi, spoštovani gospod župnik. Človek
mnogih talentov, duhovnik, učitelj, vzgojitelj,
prijatelj…
Pred 40-imi leti se je klic duhovništva dokončno
usidral v vaše življenje in sveto mašniško posvečenje leta 1976 je bilo začetek delovanja GOSPODA
po vas. Predvsem to občutimo, odkar delujete v
naši župniji, župniji Novo mesto Sv. Janez in tudi
širše na dekanijski in škofijski ravni.
Tukaj ste zastonj, na razpolago sleherni čas. Kot
govori preroka Izaija:
»Vsi, ki ste žejni
pridite k vodi in vi,
ki nimate denarja
pridite, kupite in jejte
brez plačila.«
Spoštovani gospod župnik, ni lepšega na svetu,
kakor biti vsem vse, toda nič težjega ni, kakor nositi
križe ljudi, ki so zaupani vaši skrbi.
Hvala vam gospod župnik za vse vaše delo, prizadevanja, molitve, za vso pomoč na naši duhovni
pot.
In hvala tebi večni BOG za gospoda župnika
Mirota, za vsa ta njegova dragocena leta. Hvala ti,
da si ga pripeljal k nam. Naj živi v TVOJI milosti
sedaj in vekomaj.
Vaši farani

En sam Božič je v letu,
en sam večer je sveti,
a njegovo sporočilo,
naj vam vse leto bo vodilo!
V Novem letu,naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo
in polno toplih trenutkov.

Vesel Božič in srečno v letu 2017,
Vam želi

MIZARSTVO REDEK D.O.O.
DOLENJE KAMENCE 30
8000 NOVO MESTO
TEL: 041/405-170
E-mail:andrej@mizarstvo-redek.si

Gradimo
domove
prihodnosti,
gradite jih z nami

Vesele božične praznike,
zdravo in srečno v leto 2017
vam želi
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Predavanje in zdravstvene meritve
12. aprila smo združili meritve krvnega tlaka,
holesterola in sladkorja v krvi z zanimivim
zdravstvenim predavanjem zdravnice dr. Nežke Dular.
Naslov predavanja je bil:
„Angina, pljučnica, viroza
– kako krmariti med temi
diagnozami?„ Prehlad se
lahko pojavi v katerem koli
letnem času. Osnovni znaki
so: izcedek iz nosu, zamašen
nos, izgubimo apetit, postanemo sitni, slabe volje. Prehladu
se lažje izognemo, če zdravo
živimo, znamo poslušati sebe,
dovolj spimo ( vsaj 8 ur počitka
), spijemo dovolj tekočine.
Angina – imamo prehlad,
zamašen nos, posledično dihamo skozi usta, bakterije imajo
prosto pot, pridejo direktno
v grlo. Pozimi je slabo, če nas
zebe v noge, poskrbimo, da
imamo vedno tople noge. Če
gremo k zdravniku, test pokaže ali gre v resnici za angino.
Zdravnik pregleda ušesa ali so
vneta, lahko opazi povečane
bezgavke na vratu. Pri angini
se sicer mandeljni povečajo,
postanejo rdeči, kasneje lahko
gnojni. Spremlja jo visoka tem-

peratura in bolečine v sklepih.
Zdravimo s Penicilinom, Ospenom 500. Pri nezdravljeni
angini bakterije potujejo po
krvi, okvarijo srce, ledvica.
Viroza – spremlja jo driska,
bruhanje , bolečine v trebuhu,
mišicah in kosteh. Viruse je
težko uničiti. Kdor ne živi
zdravo je bolj občutljiv. K
zaščiti pred virusi pripomore
uravnotežena in kakovostna
hrana, priporočljivo je tudi
redno gibanje. Okužbam z
virusi se je nemogoče popolnoma izogniti, saj se prenašajo
kapljično, torej pri kihanju,
kašljanju, govorenju. Zdravljenje: počitek, veliko tekočine
zdravila npr. Naklofen, Olfen,
pomagajo tudi antirevmatiki.
Gripa je hujše obolenje od
prehlada. Je zelo nalezljiva
okužba dihalnih poti. Pri
osebnem zdravniku lahko
virus izolirajo. Običajno jo
spremlja povišana telesna
temperatura, ki niha gor in

dol. Pravimo, da nas vse boli,
vse mišice, sklepi do nohtov
in las. Gripo lahko spremlja
boleče grlo, bolnik se običajno
znoji. Pri gripi naj bi veliko pili
in počivali.
Pljučnica – vse naštete
bolezni se lahko zakomplicirajo. Težja komplikacija je
gotovo pljučnica. Pri pljučnici
se bolnik znoji, kašlja, ne more

Na telovadbo hodimo v torek
Vsak torek se nas lepo število krajank zbere v mali
telovadnici OŠ Bršljin. Vsaka od nas si je zadala, da pride
čim bolj redno. Telovadba je druženje.
Pogovarjamo se o aktualnem
dogajanju in izmenjamo šale
tedna. Vodstvo naše predane in
energične voditeljice, diplomirane fizioterapevtke ga. Majde
Kralj pa omogoča tudi kvalitetno vadbo. Zelo je kreativna
in nas vsakič na drug način
motivira, da pridno vadimo.
Srečujemo se v okviru šolskega
leta. Vsako sezono zaključimo

s posebnim dogodkom. Letos
smo se podale na pohod po naši
ljubi Trški gori. V čudovitem
pohodnem vremenu smo naredile krog od gostilne Pugelj čez
Ždinjo vas do Jakličevih, kjer
smo imele zaključek telovadne
sezone. Letos nadaljujemo s to
prijetno, duši in telesu blagodejno aktivnostjo.
Torkove telovadke

delati, se slabo počuti, saj so
prizadeta pljuča. Starejši bolniki so ob visoki temperaturi
lahko zmedeni. Zdravnik posluša pljuča – dihanje. Pljučnico zdravimo z antibiotiki.
Pljučnica je lahko nevarna, če
jo ne zdravimo. Pri otrocih je
pogosta komplikacija vnetja
ušes. Komplikacija vsakega
prehlada so lahko vneti sinusi.
Po končanem predavanju
je g. Roman Košale predstavil
izdelke iz medu. Povedal je veliko koristnih napotkov, kako
med uporabljati, da imamo od
medu čim več koristi.
Vsi skupaj smo preživeli lepo
in koristno popoldne.
Marija Pugelj
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www.komunala-nm.si
• embalaža za tekoča živila (npr. mleko,
smetana, pijače ter druga živila, mehčalec za perilo ipd.)
• plastične vrečke in folije, celofan
• plastenke pijač in živil, plastični kozarci
in lončki
• pločevinke živil in pijač
• plastična embalaža, ki je vsebovala
nenevarne snovi in je bila spraznjena v
skladu z navodili proizvajalca

DA EMBALAŽA
NE
• kosovni plastični predmeti (otroške
igrače, polomljeni plastični stoli ipd.),
• plastična embalaža nevarnih snovi
ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za
zaščito rastlin – pesticidi, barve laki,
redčila ipd.)

več

a
najdete n
informacij

• prospekti, katalogi, časopisi,
revije, zvezki, knjige,
• ovojni papir in papirnate
nakupovalne vrečke,
• kartonska embalaža in lepenka,
• pisemske ovojnice, pisarniški papir

KARTONSKA
EMBALAŽA IN
DA PAPIR

NE

• embalaža za tekoča živila
(npr. mleko, smetana, pijače ter
druga živila, mehčalec za perilo ipd.),
• z živili pomazana ali prepojena (jedilno
olje, druge tekočine in ostanki živil)
• papirnata in kartonska embalaža (pladnji,
kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža globoko zmrznjenih živil ter jedi ipd.),
• ovitek od čokolade,
• samokopirni, povoščeni in plastificiran papir,
• vreče lepil, krmil, apna, cementa ipd.
sipkih izdelkov,
• tapete, celofan,
• higienski papir (papirnate brisače, prtički,
robčki ipd.)

9

KOMUNALA Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
tel: 07 3932 450

• umazan povoščen papir (peki papir),
• ostanke kosti in mesa (ostanki hrane),
• ohlajen pepel (ne lesni),
• plenice in sanitetne izdelke,
• iztrebke malih živali, mačji pesek,
• lasje in dlake,
• ogorke cigaret,
• umazan papir, tapete,
• vrečke sesalcev, smeti od pometanja,
• keramiko, porcelan,
• žvečilni gumiji,
• flomastre, svinčnike, glavnike, poškodovane igrače, kasete (avdio in video),
• kristal, lepilne trakove, lončeno, glineno
in keramično posodo,…

MEŠANI
DA KOMUNALNI
ODPADKI

NE

• vse ločene frakcije odpadkov

Okoljska ozaveščenost
Okoljski cilji, ki nam jih narekuje sodobna družba,
so vedno višji. Tako je tudi prav, saj nam zagotovo ni
vseeno, v kakšnem okolju živimo in kakšnega bomo
prepustili našim zanamcem.
To pa pomeni, da se nikoli ne moremo zadovoljiti z
doseženim, ampak moramo
prizadevanja, ki te vrednote
ustvarjajo, nenehno nadgrajevati.
In kakšno je pri nas trenutno
stanje glede ravnanja s komunalnimi odpadki? Res je, da
smo v minulem letu količino
ločeno zbranih odpadkov povečali za skoraj tisoč ton, a nas
kljub temu ti rezultati v slovenskem merilu ne uvrščajo prav
visoko. Smo nekje v povprečju,
v katerega nas potiskajo tisti,
ki še vedno mislijo, da je ločevanje neobvezno. Nasproti

temu pa lep dosežen rezultat
ustvarjajo ljudje, ki prepoznavajo te vrednote, odnos, ki ga
ustvarjajo, pa postaja že način
življenja. A na tem področju
bomo kot družba morali še
veliko postoriti.

Zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov
Kot je že zapisano, je mešanih komunalnih odpadkov
iz leta v leto manj. V enem
od predhodnih obvestil smo
tudi že napovedali, da bomo
posledično temu prilagajali
dinamiko zbiranja mešanih
komunalnih odpadkov. Prvi

ukrep, ki ga bomo letos izvedli, je zmanjšanje pogostosti
odvoza teh odpadkov, in sicer
na vsak drugi teden. V prvem koraku bo ta sprememba
uvedena na območjih, kjer
je gostota poseljenosti nižja.
Ocenjujemo, da zaradi tega
ukrepa ne bi smelo priti do
težav prenapolnjenosti zbirnih
posod, saj smo ta zbirni volumen nadomestili s posodami
za ločene frakcije odpadkov.

Zbiranje kosovnih
odpadkov

Zbiranje kosovnih odpadkov bo še naprej potekalo na
osnovi predhodnega osebnega naročanja na način, ki
ste ga bili vajeni iz zadnjih
dveh sezon. Razlika bo zgolj
v tem, da vam ne bomo več

pošiljali dopisnic (natisnjenega
obrazca), ampak nam lahko
to naročilo posredujete prek
telefona ali elektronske pošte.
Lahko pa ga pošljete tudi prek
klasične poštne dopisnice ali
navadnega pisma oziroma dopisa. Izkušnja iz zadnjega leta
kaže, da smo večji del naročil
prejeli ravno prek telefonskih
klicev in elektronske pošte.
Nesmiselno in potratno bi bilo
pošiljati več tisoč natisnjenih
dokumentov, da na koncu
prejmemo le nekaj sto pisnih
sporočil.
Kontakt za naročilo odvoza
kosovnih odpadkov: telefon 07
39 32 456, elektronski naslov:
narocilo@komunala-nm.si.
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Investicije v KS Bučna vas
Od pričetka mandata zadnjega sklica sveta KS Bučna
vas pa vse do danes je minilo že dve leti. Poleg
manjših investicij v infrastrukturo (npr. popravilo
manjših odsekov cest, odtočnih obcestnih kanalov,
avtobusnih postajališč) smo se člani sveta odločili
urediti dolgoletno problematiko pokopališča.
Popolna zasedenosti obstoječega pokopališča je vodila v
potreben nakup zemljišča za
potrebe širitve. Proces nakupa
in urejanje potrebne dokumentacije nam je vzel celi dve
leti vendar smo le-tega pripeljali do konca. Z namenom zagotovitve ustreznih parkirnih
površin za vozila smo pričeli
tudi z gradnjo parkirnih površin, ki naj bi bila dokončana do
konca novembra 2016.
V mesecu novembru 2016
je bila podpisana pogodba za
izdelavo javne razsvetljave na
območju Dolenjih Kamenc.
Dela naj bi bila dokončana do
konca leta 2016 oz. v odvisnosti od vremenskih razmer.
Z namenom večje varnosti

naših krajanov smo pričeli z
izdelavo projekta javne razsvetljave ter ureditve pločnika
med naseljema Dolenje Kamence in Potočna vas. Navkljub začetnim težavam pri
izdelavi projekta se le-ta počasi
zaključuje in bo v prihodnjem
letu predviden za fizično izgradnjo, v kolikor se bomo lahko
s preostalimi posamezniki
dogovorili za primerno ceno
odkupa zemljišča.
V letu 2016 je bila predvidena tudi izgradnja pločnika v
naselju Muhaber na osnovi že
izdelanih načrtov pred leti. Žal
Mestna občina Novo mesto ni
uspela s kandidaturo na državna sredstva, zato projekt ne bo
izveden v letu 2016.

Večina KS v Mestni občini
Novo mesto ima otroška in
športna igrišča. Z namenom
zagotavljanja ustreznih igralnih površin za majhne otroke
ter rekreacijskih površin za vse
krajane si tudi naša KS Bučna
vas močno prizadeva za postavitev otroškega igrišča ter
izgradnjo travnatega igrišča
za različne športne namene
in druge dejavnosti. Stekli so
že začetni razgovori z Mestno
občino Novo mesto, ki jih
bomo nadaljevali v prihajanočem letu.
V naselju Kamenje je močno
poškodovana cesta potrebna
sanacije, ki pa se je zaradi
načrta izgradnje kanalizacije
in prenove vodovoda vedno
odmikala. Tudi to temo bom
skušali na primeren način
urediti, saj nenehno odlašanje
sanacije ceste lahko privede do
končnih dražjih sanacij cestišča. O vseh dejavnostih bodo
krajani obveščeni ter hkrati

naprošeni, da pomagajo po
svojih močeh, da bi v okvirju
danih finančnih zmožnosti
naredili največ.
Tudi preostala naselja v KS
Bučna vas ne bodo zapostavljena. Zavedamo se, da z dodeljenimi sredstvi ni mogoče
uresničtiti vseh prepotrebnih
investicij v prihajajočem letu.
Morda ne bo večjih investicij,
bomo pa skušali odpraviti moteče dejavnike za prebivalce
naselja.
Vsi člani sveta KS Bučna vas
in osebno kot občinski svetnik,
si bomo do konca podeljenega
mandata prizadevali, da se
zgoraj navedene začete investicije dokončajo in poiščemo
tudi druge skupne cilje v KS
Bučna vas, ki jih je prav tako
potrebno uresničiti v največji
možni meri skupaj z našimi
krajani.
Peter Kostrevc,
podpredsednik KS Bučna
vas in občinski svetnik

Zakaj je voda iz pipe dobra?
Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini in
kakovosti uvršča v sam Evropski vrh.
Voda iz pipe je bolj zdrava
izbira od ustekleničene in veliko boljša alterantiva od sladkanih ter gaziranih pijač, saj
ne vsebuje dodanih sladkorjev
ali drugih škodljivih dodatkov.
Poleg tega lahko s pitjem vode
iz pipe prispevamo k zmanjševanju plastičnih odpadkov
ter posegamo po cenovno
ugodnejši izbiri. V Sloveniji je
voda iz pipe v povprečju 225krat cenejša od ustekleničene,
po svetu pa tudi do 1000-krat
cenejša.
Po nekaterih podatkih naj bi

ustekleničena voda 100-krat
bolj obremenjevala okolje kot
voda iz pipe, po celem svetu
naj bi ustvarila približno 1,5
milijona ton plastičnih odpadkov. Res je, da danes veliko
odpadkov že recikliramo, a
jih še vedno preveč konča na
odlagališčih. Biološka razgradnja plastenk za vodo pa lahko
traja tudi do 1.000 let.
Zakaj bi potem zapravljali
denar, dragoceno energijo
in naravne vire za nekaj, kar
priteče iz pipe v našem lastnem domu, medtem ko 18 %

svetovnega prebivalstva nima
dostopa do pitne vode?
Tudi vi lahko z majhnimi
dejanji vsak dan storite nekaj

za svoje okolje in spreminjate
svet na bolje.
Voda iz pipe. Že pri vas
doma.
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Bodi zvezda,
ne meči petard
Policisti se vsako leto znova
srečujemo s kršitvami na področju
uporabe pirotehničnih izdelkov.

POLICIJA
SVETUJE

Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov,
katerih glavni učinek je pok (petarde).
Pri tem bi rad poudaril, da je uporaba
pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od
26. decembra do 1. januarja, pa tudi
takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih,
v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih
za potniški promet in na površinah, na
katerih potekajo javna zbiranja.
Prepovedana je tudi predelava, uporaba
v drugih predmetih, lastna izdelava ter
preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb

MARKET Maja
Market Maja d. o. o., Ljubljanska cesta 80, 8000 Novo mesto
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ravno pri takšni prepovedani uporabi
izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z
dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili
kupljeni na črnem trgu. Nepremišljena,
neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine
rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter
onesnažuje okolje, zato bi vas rad
opozoril, da preden prižgete petardo,
pomislite na ljudi, ki jih pokanje vznemiri
in prestraši – na otroke, starejše in bolne
ljudi in na živali.
Policisti bomo dosledno ukrepali proti
vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi
pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je
predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike, zato
ne mečite petard v njihovo bližino in pred
njihove domove.
Želim vam vse dobro v letu, ki prihaja.
Boštjan Rozman
Vodja policijskega okoliša
Tel. (07) 33 27 400
E-pošta: bostjan.rozman@policija.si

Vaš slovenski trgovec

12
Bowling

Dobrava – kresovanje

Potočenčani smo...

Korošica

majhni, ampak premagujemo visoke cilje. Naših uspehov ne
merimo v višine ali daljave, merimo jih v globino - globino
srca. S svojimi dejanji osrečujemo sebe in ljudi okrog nas.
Sledimo svojim sanjam in izpolnjujemo začrtane cilje.
Naša prijetna druženja se nadaljujejo tudi v letu 2017. Srečno!
Andreja Verček
Krnica

Opera in balet

Pobožnost Marijo nosijo

Praznična Ljubljana

Sabotin

Silvestrovanje 2015/2016

Trška gora

Adventni venčki so blagoslovljeni
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Vaški piknik na Hudem
Že Janez Trdina je pisal o Hudevcih, kako so složni in si pomagajo med
seboj. Da to drži še danes, potrjujejo tudi pikniki, ki so postali za vas
Hudo kar tradicija.
Letos smo se zbrali že tretje leto zapored
v mesecu avgustu, ko so glavna dela na
polju opravljena in so vremenski pogoji
še ustrezni. Piknik je potekal v veselem
vzdušju pri pobudnici piknikov Mateji
Mrcina, kjer so nam ponudili tudi prostor
za izvedbo piknika. Vaške gospodinje so
preskrbele za kruh in domača peciva,
naši vinogradniki pa za dobro domačo
kapljico. Na voljo pa je bilo tudi točeno
pivo za katerega je preskrbel predstavnik
krajevne skupnosti Bojan Doblehar. Za
razliko od prejšnji let, ko so mladi pekli
dobrote na ražnju, pa smo si letos kar
privoščili slastno pečenega odojka.
Da je piknik potekal tudi v športnem
duhu, so vaški nogometaši odigrali
tekmo mladi proti »veteranom« in tudi
zmagali. Naslednji dan, pa smo se dogovorili za pohod, da obiščemo in si ogledamo
turistično točko - Mirnopeško zijalo, z
namenom, da smo se malo rekreirali in
izgubili nekaj kalorij prejšnjega dne. Do
Mirne peči smo se pripeljali z avtomobili
od tam naprej pa smo pot nadaljevali peš
po slikoviti dolini Temenice, čez travnike
in poljske poti. Bilo je lepo in nam tudi
deževne kaplje, ki so nas ob povratku
spremljale, niso skalile dobre volje. Za
pohod je dala pobudo vneta pohodnica
Slavka Kic, ki je pohod tudi vodila. Vrnili smo se v večernih urah, polni lepih
vtisov in sklenili, da bomo s to tradicijo
nadaljevali tudi v prihodnje.
Pripravila: Nada Jakše

Naj bo novo
leto 2017
posejano s
poslovnim
in osebnim
napredkom,
z obilico sreče
in zadovoljstva.
Organizacija in izvedba prevozov Boris Travižan s.p.
Dolenje Kamence 49, Novo mesto, GSM 041 505 164
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Očistimo sosesko
16. aprila smo se pridružili čistilni akciji v
soorganizaciji MO Novo mesto in Komunale Novo
mesto pod geslom »Očistimo sosesko«.

Sodelovalo je 80 krajanov
iz različnih zaselkov naše
krajevne skupnosti. Najdenih odpadkov je bilo veliko,
predvsem v zaselkih, ki mejijo
na romsko naselje Žabjek in
Brezje. Med odpadki se žal
najdejo tudi okostja živali, za
katere vemo, da ne sodijo v
naše gozdove.

Po končani akciji so se udeleženci čistilne akcije okrepčali z
golažem v gostišču »Na vasi«.
V letu 2017 bomo seveda akcijo spet ponovili. Pokažimo,
da nam je mar za okolje, in že
sedaj vabljeni, da se čistilne
akcije udeležite v čim večjem
številu.
M. T.
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Spet sekali
pirhe s kovanci –
slovenskimi tolarji
KS Bučna vas je v sodelovanju s Turistično-športnim
društvom Bezgavec organizirala na velikonočni
ponedeljek že 13. tekmovanje zapored. Prireditev je
bila po pričakovanjih dobro obiskana in je potekala
pod nadstreškom gasilnega doma na Dolenjih
Kamencah.
Najboljši tekmovalci so prejeli bogate nagrade, ki so jih pripravila okoliška podjetja, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Iskrena zahvala tudi PGD Kamence, ki je odstopilo
prostor ter Gregorju Merlinu za ozvočenje.
Fotografsko oko Klemna Verčka pa je zabeležilo nekaj zanimivih trenutkov…
M.T.

Rezultati tekmovanja SEKANJA PIRHOV 2016:
MOŠKI:
1. Janez Junc
2. Miran Pleskovič
3. Stane Šega
4. Jože Volčjak
5. Jože Ambrožič
6. Jernej Korbar
7. Milan Berlogar
8. Klemen Verček
9. Darko Muhič
10. Husein Japič

11. Igor Brezovar
12. Anton Papež
13. Tomaž Juršič
14. Gašper Ljubi
15. Martin Može
ŽENSKE:
1. Mojca Ljubi
2. Olga Berlogar
3. Nika Brodnik
4. Marija Skubic

5. Tina Godina
6. Helena Brezovar
7. Mateja Travižan
8. Milena Zaletel
9. Irena Regina
10. Anita Redek

4. Rok Šušteršič
5. Matic Bojanc
7. Karin Brodnik
8. Domen Rakoše
9. Tim Brodnik
10. Ela Godina

OTROCI:
1. Erik Brodnik
2. Ana Papež
3. Vid Papež

ČESTITAMO!
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Kres spet zagorel na Dobravi
Na predvečer 1. maja že tradicionalno odidemo na
Dobravo. Tudi letos je bilo tako.
Pridne roke nekaterih mladih in zagnanih fantov iz naše
krajevne skupnosti je poskrbelo, da je kres zagorel v vsej
svoji veličini in da se je videl
daleč naokoli. Na kresovanje je

prišlo okoli 150 krajanov, ki so
se, večinoma peš, nekateri pa
z avtomobili odpravili na Dobravo. Organiziran je bil tudi
prevoz s kombijem, za katerega
je poskrbelo PGD Kamence.

Za vse udeležence kresovanja je bil pripravljen tudi golaž,
poskrbljeno pa je bilo tudi za
glasbo. Zbrane sta nagovorila
Andrej Redek, predsednik KS
Bučna vas in Igor Brezovar,
predsednik TŠD Bezgavec.
Posebna zahvala gre PGD
Kamence, ki je poskrbelo za

prevoze, klopi, mize ter požarno stražo. Prav tako zahvala
tudi gostilni »Nad mestom«,
da je odstopila prireditveni
prostor ter gostišču »Na vasi«,
ki je pripravilo okusen golaž.
M.T.
Foto: Klemen Verček

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
Adventni čas, je med drugim tudi čas poglabljanja
razmerij med ljudmi.
Ravno v ta namen smo se
članice TŠD Bezgavec, sekcije
primestnih žena, v sredo pred
prvo adventno nedeljo, zbrale
na tradicionalni delavnici izdelovanja adventnih venčkov.
Tovrstno druženje je spodbudilo zanimanje tudi pri mlajših, ki so bili pri svojem delu
zelo kreativni. Z nasveti nam
je na pomoč priskočila tudi

Sara Šega iz Potočne vasi. Ker
pa vemo, da s tem ko osrečujemo druge, osrečimo tudi sebe,
smo na pobudo članic Karitas
izdelali tudi venčke v dober
namen. Izdelovanje venčkov,
v ta namen, se je nadaljevalo
še v Potočni vasi, kjer pa je
gospod župnik te venčke tudi
blagoslovil.
Za zaključek smo se poslad-

kali z različnimi dobrotami.
Za donatorska materialna
sredstva se zahvaljujemo Goz-

dnemu gospodarstvu Novo
mesto.
A.V.
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Turistično-športno društvo Bezgavec

Raznolikost dogajanja v društvu
nas združuje in bogati
Imam občutek, da smo komaj lansko Krožišče
prebrali, pa že smo leto dni starejši postali. Kako hitro
se obrne leto in že je novo začeto.

V letu, ki je za nami, smo se v TŠD Bezgavec trudili, da bi
bili članice in člani, kot tudi vsi krajani, čim bolj dobre volje in
Kolesarski maraton po dolini reke Krke

Planica

Velika Planina

Kolesarski maraton po dolini reke Krke

Sveta Ana

18
Soriška Planina

ženje. Dobro razpoloženim in vedrim osebam se obveznosti
zdijo preprostejše in lažje izpeljive. Če smo dobro razpoloženi
in veseli veliko lažje ugotovimo, kako v praksi premagati oviro.
Tudi smeh sproža dobro razpoloženje. Nasmeh na obrazu, še
posebno tisti smeh od srca, dolgoročno izboljša razpoloženje.
Zato se družimo, bodimo skupaj in se veselimo. To nam bo
pomagalo, da ostanemo vedri in dobre volje.
Vsem članicam in članom, kot tudi vsem krajanom KS
Bučna vas želim v novem letu 2017 obilo sreče, zdravja in
veselja, predvsem pa veliko nasmejanih dni in dobre volje.

nasmejani. V letu 2016 smo sodelovali s KS Bučna vas pri izvedbi
sekanja pirhov, čistilni akciji in kresovanju. Bil je organiziran
obisk zaključne tekme v poletih v Planici. Tja smo letos odšli
z vlakom, ki je bil organiziran z Novega mesta. Vzdušje je bilo
popolno, Peter Prevc pa … saj že veste. V sekciji primestnih
žena je bila organizirana izdelava velikonočne butare, adventnih
venčkov ter izdelave pletene košarice v decembru . V kolesarski
sekciji smo organizirali štiri izlete. Udeležili smo se Krkinega
maratona, maratona Dana, kjer smo že drugič prejeli pokal za
najštevilčnejšo ekipo (44 udeležencev) in turo do Kostanjevice.
Za Jernejev maraton smo prejeli štiri prijave tako, da je bila
udeležba na njem v lastni režiji. Organizirani so bili trije pohodi. Spomladanski pohod po Veliki planini in jesenski pohod
na Sv. Ano in Grmado nad Ortnekom sta vodila brata Hrnčič
(Bogomir in Darko). Avgusta smo organizirali tudi pohod po
delu Rudolfove poti okoli Novega mesta. Rok Kovšca nas je, ne
glede na slabo vremensko napoved, skoraj suhe (preznojene)
pripeljal do cilja.
V jesensko – zimski sezoni je tudi organizirana telovadba
za ženske, in sicer vsak delovni torek (praznik in počitnice ne)
ob 18.45 – 19.45 v mali telovadnici OŠ Bršljin. Uspešno smo se
javili tudi na razpis Mestne občine Novo mesto. Iz sredstev
namenjenih za rekreacijo krajanov smo dobili samo
440,00 € tako, da pri raznih aktivnostih TŠD s svojimi
sredstvi prispeva tudi MO Novo mesto.
V letu 2016 se je članstvo v društvu povečalo, kljub temu, da
nekateri stari člani članarine niso poravnali. Članarina v društvu znaša 10 € in tako bo tudi v letu 2017. V mesecu februarju
bo sklican občni zbor društva. Udeležite se ga in podajte svoje
predloge glede delovanja društva kot tudi glede aktivnosti.
Zahvalil bi se vsem, ki na kakršenkoli način prispevate svoj
doprinos društvu s svojim prostovoljnim in nesebičnim delom.
Glede vseh aktivnosti in terminov izletov ter pohodov boste
obveščeni preko društvenih e-malih in preko oglasnih desk.
Dobra volja, smeh in veselje, to je zdravje, potrjujejo razne
raziskave. Prijetne in lepe misli pa lahko izboljšajo razpolo-

Igor Brezovar, predsednik TŠD Bezgavec

Naši predstavniki sekcij
PREDSEDNIK DRUŠTVA: Igor Brezovar (031 690 713)
POHODNIŠKA SEKCIJA: Rok Kovšca (031 853 860)
SEKCIJA PRIMESTNIH ŽENA: Dunja Košak (031 392 345)
KOLESARSKA SEKCIJA: Igor Brezovar
SMUČANJE: Andrej Redek (041 405 170)
MOŠKA ŠPORTNA SEKCIJA: David Merlin (031 616 196)
ŽENSKA ŠPORTNA REKREACIJA:
Majda Kralj (040 552 901)

Vesele
božične praznike
in srečno
v letu 2017

Krožišče je notranje brezplačno glasilo Krajevne skupnosti Bučna vas in Turistično športnega društva Bezgavec. Uredniški odbor: Mateja
Travižan in Mojca Ljubi (odgovorni urednici), Tomo Cesar (tehnični urednik), Igor Brezovar, Peter in Dunja Košak, Andrej Redek, Marija
Pugelj in Peter Kostrevc. Glasilo izhaja po potrebi. Naslov uredništva: Krajevna skupnost Bučna vas, Dolenje Kamence 3, 8000 Novo mesto. Prispevki niso lektorirani. Prispevke in fotografije lahko pošljete tudi na elektronski naslov: cesartomo@gmail.com. Grafična izvedba:
Tomograf, Novo mesto. Glasilo je izšlo v nakladi 630 izvodov.
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Žabjak, sramota Novega mesta in Slovenije
Leta 1984 je takratna občinska oblast prepričevala
krajane KS Bučna vas o nujnosti sprejetja zazidalnega
načrta za nelegalno romsko naselje Žabjaka.
Zaradi negativih dejanj, ki
so jih povzročali Romi je bilo
potrebno nekaj storiti. Kot
rešitev so ponudili ureditev
naselja, torej bivanjskih razmer
za Rome, kar naj bi doprineslo k
njihovi socializaciji. Obljubljali
so, da se bodo zadeve uredile,
ker bodo romski otroci čisti
hodili v šolo, njihovi starši pa
se bodo zaposlili in tako ne
bo več težav. Razen sprejetja
zazidalnega načrta ničesar
od obljubljenega n i bi lo
realiziranega. Danes je to
največje nelegalno naselje,
pravzaprav geto, v Sloveniji
in verjetno tudi v Evropi.
Nezaposlenost Romov je
skoraj 100 %, manj kot 5 % jih
ima dokončano osnovno šolo.
Leta 2002 si je tedanji svet
KS Bučna vas zadal tudi cilj
za ureditev razmer na področju romske problematike. Z
vsakim dnem pa smo bolj in
bolj spoznavali ignoranco in
nepripravljenost do priprave
učinkovitih rešitev, tako lokalne kot državne politike. Iz
tega razloga se je tudi porodila

ideja o povezavi ostalih občin,
kjer se srečujejo z romsko
problematiko. Tako je nastala
Regijska civilna iniciativa za
reševanje romske problematike, kateri že od ustanovitve
predsedujem. Nešteto pobud,
sestankov z odgovornimi, pa
vendar ni učinkovitih ukrepov.
Vse to zaradi pomanjkanja pripravljenosti in vizije do konkretnih ukrepov. Vse reševanje
temelji zgolj na dodeljevanju
denarnih pomoči in želji po
legalizaciji in ureditvi romskih
rezervatov. Vse to pa gre na
škodo tako romske populacije,
ki zgolj pričakuje v nedolgled
državno podporo in seveda
na škodo okoliških prebivalcev, ki so deležni negativnih
dejanj s strani Romov. O tem
smo pisali tudi predsedniku
EU komisije Junckerju, ki se
je strinjal z našim mnenjem,
da getoizacija ni prava pot.
Pa vendar Slovenija zgolj na
tem temelji reševanje romske
problematike.
Samo letos sem na nepravi
pristop z odprtim pismom

dvakrat opozoril predsednika
vlade dr. Mira Cerarja in predsednika države Boruta Pahorja. Ravno tako sta dve pismi
bili poslani vsem poslancem
v Državnem zboru.
Dejstvo je, da se politiki na
odgovornih mestih menjavajo
brez rezultatov, krajani pa
ostajajo nemočni. Na začetku
našega delovanja smo opozarjali na vse bolj agresivno
romsko mladino. Da je stanje
vse slabše, ker ne obvladujejo
več svojega podmladka, priznavajo tudi starejši Romi.
Leta 2011 je bil s strani
RCI pripravljen predlog za
ureditev Žabjaka z zahtevo
po postopnem zmanjševanju
tega naselja. Predlog je bil na
zboru krajanov potrjen in
posredovan tako na MO Novo
mesto kot tudi predsednikom
vlad Pahorju, Janši, Bratuškovi, Cerarju ter tudi Uradu za
narodnost. Tako odgovora
kot nasprotnega predloga ni
bilo nikoli.
V preglednici lahko vidite
porast števila prebivalcev v
posameznih naseljih. Številke
za 2016 so še višje.
Mislim, da je dovolj zavajanja s strani nesposobne

politike. Ne smemo ponoviti
napake iz leta 1984 in verjeti
obljubam, za katere že danes
vemo, da ne bodo prinesle
pozitivnih rezultatov. Upreti
se je potrebno vsakemu poizkusu sprejetja novega prostorskega načrta za Žabjak.
Z našim predlogom leta 2011
smo jim ponudili roko pa je
niso sprejeli. Niti ene družine
niso preselili iz Žabjaka. Krajani Ambrusa so znali strniti
vrste in so iz svoje sredine
odpravili težavo. Politika pa je
pokazala svojo sposobnost. Z
preselitvijo Strojanov v Roje
pri Ljubljani je od takratnih
okoli 30 oseb, tam danes naselje z preko 130. Stanje tam
postaja počasi neobladljivo, saj
so tudi tam policisti že deležni
napadov, okoliški prebivalci se
soočajo z tatvinami. In to zgolj
po 10 letih od nastanka tega
naselja. Nova zgodba o uspehu
slovenske politike na področju
romske problematike.
Iz tega razloga bo potrebno
strnit vrste, kot so to storili
krajani Ambrusa, v kolikor
želimo lepšo prihodnost v
naši KS.
Silvo Mesojedec,
predsednik RCI

Getoizirana romska naselja v MO Novo mesto
NASELJE/LETO
Brezje-Žabjak
Šmihel
Poganci
Ruperč vrh
Otočec
Ukrat

1984
214
50
42
42
21
18

1995
309
72
55
58
24
19

1997
373
87
73
66
58
24

2003
446
99
70
65
17
31

2008
535
114
67
46
17
31

2011
598
107
52
65
23
38

2014
646
133
57
71
25
35

2015
657
125
66
88
27
49

% 84/15
307
250
157
209
128
272

2015
2.062.874

% 84/15
103

Število prebivalcev v Sloveniji (vir Statistični urad RS)
1984
1.937.588

1995
1.989.477

1997
1.986.989

2003
1.995.033

2008
2.025.866

2011
2.050.189

2014
2.061.085
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Na OŠ Bršljin z veseljem govorimo o letu 2016, saj
nam je prineslo kar nekaj pomembnih priznanj in
nazivov. Pohvalimo se lahko s številnimi dosežki
učencev s tekmovanj v znanju, kar nas med
novomeškimi šolami po poročilu MO Novo mesto o
dosežkih uvršča na 3. mesto. Z novo delovno vnemo
zremo v prihajajoče leto 2017.
Na OŠ Bršljin se zavedamo, da je sodobna šola tista, ki je odprta navzven in v kateri vlada delovno vzdušje in se učenci počutijo
dobro. V vsakem učencu najdemo tisto, v čemer je poseben,
in to nas vodi v velik izbor dodatnih dejavnosti in aktivnosti.
OŠ Bršljin se lahko pohvali, da je že 20 let članica programa
Ekošola. Koordinatorji programa Ekošola so se 26. 9. 2016 zbrali
na vsakoletni tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, ki je
bila ob 20-letnici še posebej slovesna. Ob tej priložnosti je 600
zbranih koordinatorjev nagovoril tudi premier Miro Cerar, ki
je izpostavil velik pomen poslanstva Ekošole za ozaveščanje
mladih. Na OŠ Bršljin v ta namen izvajamo zbiralne akcije (pokrovčki, tonerji in kartuše, odpadni papir, baterije), odgovorno
ravnamo s hrano in skušamo zmanjšati količino organskih
odpadkov. Sodelovali smo na sejmu Altermed v Celju ter za
izvirno pripravljeno stojnico na temo samooskrbe in odgovornega ravnanja s hrano prejeli bronasto priznanje.
Evropska mreža zdravih šol je projekt Svetovne zdravstvene
organizacije, Sveta Evrope in Evropske unije s ciljem promoviranja zdravja v šolskem okolju. S pridobitvijo naziva zdrava šola,
aprila 2016, se je OŠ Bršljin zavezala, da bo aktivno skrbela
za zdrav telesni in psihični razvoj učencev kot tudi delavcev
šole. Vsak mesec pripravimo sobotni planinski izlet s starši,
izvajamo program nordijske hoje za učitelje in aktivno podpi-

ramo pozitivno samopodobo vseh učencev. Rdeča nit letošnje
zdrave šole je duševno zdravje, v drugi polovici šolskega leta pa
se bomo posvetili še temama prehrana in gibanje.
Projektu Simbioza Giba, katerega moto se glasi GIBANJE
JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE, smo na OŠ Bršljin
tudi letos odprli vrata in medse povabili starše, dedke in babice,
ki so se vabilu odzvali in se pridružili pripravljenim dejavnostim.
Da je odprtost duha tudi odprtost srca, se na OŠ Bršljin zelo
zavedamo. Učence učimo spoštljivega sobivanja z drugačnimi in
jih tako pripravljamo na življenje. V mednarodnem projektu - V
jati z drugačnimi - smo kot eden izmed partnerjev VDC-ja
Novo mesto oktobra 2016 pripravili srečanje, na katerem so se
učenci družili z osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Ideja inkluzije je prav prijateljsko zaživela v učilnicah šole.
Oktober je mesec humanitarnosti. Skupina učenk-prostovoljk je sodelovala s predstavnicami Krajevne organizacije

Rdečega križa Bršljin in socialno delavko šole pri prodaji kruha
na stojnicah pred trgovino SPAR – Hipermarket v Bršljinu. Udeleženke akcije so bile vesele prijaznega odziva mimoidočih, saj
so zbrale 473,92€. Prispevke smo namenili za šolsko prehrano
učencev iz socialno šibkih družin.
Že tretje leto zapored so se učenci uvrstili v finale projekta
Varno na kolesu. Ekipa petošolcev je z uspešnim sodelovanjem osvojila prvo mesto na državnem tekmovanju. Družba Butan plin jim je izročila nagrado – ček v vrednosti 1000,00 EUR.
Posebno mesto na OŠ Bršljin imata kultura in ustvarjanje. V
mesecu kulture, ko z državnim praznikom obeležimo spomin
na Franceta Prešerna, smo učenci in učitelji v svojo sredo
povabili več kot 40 gostov, predstavnikov različnih društev in
institucij. V zelo zanimivih delavnicah so učenci s pomočjo
gostov spoznavali hrvaško, srbsko, albansko, romsko, rusko,
ukrajinsko, angleško, italijansko, bolgarsko, špansko, kitajsko,
japonsko in slovensko kulturo ter umetnost. Učenci so barvali
»hohlomije«, peli v italijanščini, slovenščini in hrvaščini, pisali
po kitajsko, ustvarjali haikuje, igrali v kamišibaju, plesali slovenske, ruske, srbske in romske plese, pripovedovali slovenske
ljudske pripovedi, spoznavali kulturne značilnosti Hrvaške in
Ukrajine. Ob angleškem čaju so kramljali v čisto pravi angleščini
in okušali »gingerbread«.
Poseben izziv je bila prva »Noč poezije«. 140 učencev od prvega do devetega razreda in 9 mentorjev se je v topli pomladni
noči s petka na soboto družilo s poezijo. Poezije niso le brali,
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pač pa tudi ustvarjali, ustvarjali s peresom in barvicami, papirjem, škarjami. Pisali so svoje rime, pesmi, likovno ustvarjali,
izdelovali senčne lutke in z njimi interpretirali pesmi, ustvarjali
pesmi – trganke, zodiakalna znamenja predstavljali v obliki
pesmi. Predvsem pa so v sproščenem vzdušju spoznali, da
je branje poezije lahko tudi zelo zabavno in da nam odpira
nove poglede in nova poimenovanja sveta. Vrhunec večera je
predstavljala svetlobna predstavitev njihovega dela na pročelju
šolske telovadnice, tako da so si lahko vsi udeleženci delavnic
ogledali, kaj so ustvarili.
Na 28. mednarodnem likovnem natečaju Plakat miru je
bilo delo Eve Šubic, učenke 8. r., izbrano za najboljše likovno
delo med devetimi sodelujočimi novomeškimi šolami. Lara
Štubljar je pod mentorstvom Vilme Petelin naredila plakat
za likovni natečaja »Plakat miru«. Uvrstila se je na odlično
drugo mesto med najboljših 25 v državi. Devetošolki Iza Gorše
in Eva Šubic sta dobili povabilo, da na Območnem srečanju
najmlajših literatov, ki poteka v sklopu Dolenjskega knjižnega
sejma, predstavita svoje pripovedi in pesmi. Oktobra so v
Kulturnem domu Josipine Turnograjske v Preddvoru svečano
razglasili nagrajence tradicionalnega 5. literarnega natečaja Po
sledeh Josipine Turnograjske za najboljše ljubezensko pismo v
Republiki Sloveniji. Pismo devetošolke Klare Špendal, v katerem
je izpovedala ljubezen do domovine, je bilo izbrano za 2. najboljše v državi. Učenki Nika Fišter in Lana Šiler sta sodelovali
na deklamatorskem natečaju Župančičeva frulica. Nika se je
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z deklamacijo uvrstila med pet finalistov, Lana pa je prejela
posebno priznanje. Tudi tradicionalne Pavčkove vitice so bile
zaznamovane z učenci OŠ Bršljin. Ne samo, da je bilo veliko
sodelujočih iz OŠ Bršljin, med prve nagrajence se je uvrstila
tretješolka Nika Povše.
Umetniška vsestranskost je eno od vodil OŠ Bršljin. Novembra so si učenci in učitelji s ponosom ogledali muzikal Annie,
ki je na sporedu v Kuturnem domu v Radomljah. V vlogi
Duffy s svojo pevsko in igralsko nadarjenostjo blesti učenka 9.
r. Leyre Legarda Ventura. Prav tako učenki 9. r., Juliji Strašek,
pa je pripadla nagrada fotografskega natečaja, ki ga je za mlade
razpisalo Roletarstvo Medle. Med 190 fotografijami je njena
zasedla 3. mesto.
Po vsem tem ni naključje, da je OŠ Bršljin na prireditvi v Žalcu
kot tretja novomeška šola ponovno prejela naziv »kulturna šola«.
Naziv »kulturna šola«, ki ga je sicer OŠ Bršljin prvič pridobila že
leta 2011, ko je bila še posebej nagrajena za knjižnično dejavnost,
je veliko priznanje, saj je rezultat večletnega dela na kulturnem
področju, ki ga na šoli še posebej gojimo tako v obliki interesnih
dejavnosti, različnih kulturnih prireditev, s povezovanjem z
okoljem kot pri pouku. Na šoli smo kulturno aktivni tudi učitelji z učiteljskim pevskim zborom ter igralsko skupino. Tako z
vsakoletnimi nastopi s pozitivnim zgledom usmerjamo učence
na poti kulture in umetnosti.

Vesele božične praznike
veliko zdravja
in uspehov
v letu 2017
vam želi
Pečarstvo, keramičarstvo Anton Derganc s.p.
Dolenje Kamence 60
8000 Novo mesto
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Podjetje
JEKLOTEHNA ŠPOLJAR d.o.o.
želi vsem svojim
sodelavcem
in poslovnim partnerjem
srečno, zdravo in uspešno
novo leto 2017.

Leto 2016 se počasi zaključuje s pripravami na tradicionalni
dobrodelni božično-novoletni semenj. V petek, 18. 11. 2016, smo
imeli učenci in učitelji OŠ Bršljin pravi praznik ustvarjalnosti. V
številnih delavnicah smo ustvarjali izdelke, ki jih bomo prodajali
1. 12. na novoletnem semnju. Izdelovali smo voščilnice, novoletne okraske, adventne venčke. Iz naravnih materialov smo
izdelali adventne namizne dekoracije. Spekli smo tudi veliko
piškotov in pokazali, da smo že pravi piškotni mojstri. Iz šolske
delavnice je brnelo in ropotalo, ko smo oblikovali pručke. Na
koncu smo se vsi strinjali, da smo se tudi brez pravega pouka
zelo veliko naučili in pokazali, da smo še kako ustvarjalni.

Želimo vam vesel
božič in srečno
novo leto.
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Še preden lučKa zagori,
vam servis Gril avto oskrbi.
Poleg tradicionalnega pooblaščenega
servisiranja vozil Fiat, Lancia in Alfa Romeo
vam od zdaj nudimo tudi servisiranje
ostalih avtomobilskih znamk.

Srečno in in zdravo
v letu 2017

Vesele božične praznike, srečno na
cesti in v letu 2017

Tradicija in kakovost že več kot 35 let
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Vesele božične praznike,
ter zdravo in uspešno v letu 2017
vam želi
TERAPY CENTER, OLGA HRESTINA GIACOMINI S.P
Lobetova ulica 2, 8000 Novo mesto
tel: 070 358 357

žaga in preVozi Milan Berlogar s. p.
Dolenje Kamence 50, 8000 novo mesto
041 640 948 • 041 553 242

Želimo vsem krajanom zdravja,
sreče in ljubezni v 2017 letu
Hvala za zaupanje,
ki ste izkazali našemu centru v letu 2016.
Tudi v letu 2017 se bomo trudili,
da boste zdravi in zadovoljni.

»Vesel Božič in Srečno Novo leto 2017«

Vesele božične praznike
in vse lepo v letu 2017
Vam želi

Vesel
Božič
& Srečno Novo leto

2017

Preselili smo se na novo lokacijo, Kočevarjeva 9, za črpalko Petrol

vam želi

PRO BEVC d.o.o./07 3375 054 / info@probevc.si
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Vesel božič,
zdravo,
srečno
novo leto
2017

Leopold Vrhovski s.p., Tel.: 07/33 79 470
Dolenje Kamence 35, 8000 Novo mesto

Zdravja in sreče v letu
2017 vam želi

KOLESAR Trgovina in servis koles, 07 33 24 557 ali 064 177 98

