KRAJAN 2021
glasilo Krajevne skupnosti Regrča vas

Krajankam in krajanom KS Regrča vas želimo
lepe božične praznike in srečno v letu 2022.

Spoštovane krajanke in krajani.
Utopija ali realna možnost?
Morda se sliši utopično, a prav naš veliki Cankar je
v svojem govoru povedal, da: »Utopije pa imajo že od
nekdaj to čudno lastnost, da se po navadi uresničijo.«
Tudi pri nas se uresničujejo, za nekoga utopične, za nas
realne možnosti. Te zaveze smo dali pred dobrimi tremi leti.
Prizadevanje za izboljšanje kakovosti življenja v Krajevni
skupnosti Regrča vas je naše vodilo. Ceste, povezave,
infrastruktura …
Želimo si biti našim ljudem prijazna krajevna skupnost.
Zato veliko pozornosti posvečamo načrtovanju varnih poti,
ki bi omogočile peš in kolesarsko prehodnost ter navezavo
na mrežo peš in kolesarskih poti Novega mesta, hkrati pa
ponuditi tudi rekreacijske površine.
Tako smo in bomo načrtovali izgradnjo manjkajočih odsekov ločenih peš površin, še naprej bomo urejali tudi
hodnike za pešce, seveda z javno razsvetljavo. Pomembna
je navezava na Sveti Rok in prav gotovo reševanje tranzitno
preobremenjene ulice Ob Težki vodi. Uspeva nam. Nekaj
izvajamo v okviru KS, nekaj v okviru razpisa za krajevne
skupnosti, večje naložbe pa načrtujemo z Mestno občino
Novo mesto. Pomemben projekt, na katerem smo aktivni, je rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi kot OPPN Južne
razbremenilne ceste, seveda pa tudi projekt označb peš
površin na območju Svetega Roka.
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ZA vas in SKUPAJ z vami. SREČNO.
Mateja Rožič,
predsednica sveta KS Regrča vas
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Izdajatelj: KS Regrča vas, Regrča vas 101, Novo mesto
Predsednica: Mateja Rožič (041 399 513)
Elektronska pošta: ksregrcavas@gmail.com
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Ena od svetlih točk je prav gotovo tudi, da smo dobili
nova najemnika bara Regrčan. Darjan Tepič je s pomočjo
Gašperja Bobnarja, oba sta velika športna zanesenjaka,
odgovorno prevzel upravljanje doma. Skupaj smo že napovedali akcijo – STOP VANDALIZMU, dom in okolica pa
ponovno dobivata prijetno podobo.
Prepričana sem, da smo v zadnjem času zagotovo bolj
prepoznavni in slišani, tudi naš logotip nas vedno bolj
predstavlja, saj smo, kot rečeno, kot skupnost unikatni. To,
da stopamo iz povprečja, lahko prepoznavamo na vsakem
našem koraku.
Omeniti velja tudi naš praznik, 26.junij, in dejstvo, da naslednje leto praznujemo 45 let. V Krajana smo priložili naš
prvi koledar in upamo, da bo visel na vidnem mestu v vaših
domovih. Na njem je zabeležen poseben datum – vikend
25. in 26. junij. Praznovali bomo. Vzemite si čas, seveda
pa so dobrodošli tudi predlogi, kako želimo praznovati ta
dan, da počastimo tako visok jubilej našega obstoja.
Poudariti moram, da smo v Svetu vedno delovali usklajeno,
gospodarno, plansko in investicijsko, komunikacija je bila
odprta, zaključna letna bilanca pa vedno pozitivna. Seveda
pa je na mestu tudi javna pohvala vseh krajank in krajanov,
lastnikov tangiranih zemljišč, za dobro sodelovanje pri
pripravi naložb, pločnikov, javne razsvetljave, obvestilnih
tabel, pešpoti … Brez vas ne bi bilo napredka in res se
lahko veselimo uresničitve teh projektov.
In nenazadnje, v prihodnjem letu bodo volitve novega
sveta krajevne skupnosti. Že sedaj se obračam na vas,
da razmislite in se v prihodnjem mandatu vključite v delo
krajevne skupnosti. Življenje v kraju je odvisno od zavzemanja posameznikov, ki so pripravljeni s svojimi idejami in
delom nekaj narediti za skupnost. In če se v kraju najdejo
predstavniki z idejami in zagnanostjo, se da pridobiti tudi
sredstva za njihovo uresničitev.
Zakorakali bomo v novo leto, ki je glede na številke v letnici
preprosto. 2022 … Kaj nam bo prineslo? Bo zanimivo,
zabavno, preprosto, kot številke v letnici, srečno, zdravo,
polno objemov, nasmehov, ljubezni in sreče? Verjamem,
da bo v letu 2022 vsega po malem.

Ustanovitelj: Mestna občina Novo mesto
Naklada: 330 izvodov
Priprava in tisk: Tiskarna Vesel, Novo mesto
KS Regrča vas

Foto: Boštjan Pucelj

Drage krajanke in krajani Regrče vasi,
praznična radost, ki nas obda v decembrskem času ob soju novoletnih luči, je ob koncu leta dobrodošla popotnica,
ko se ozremo nazaj in ob sadovih opravljenega dela snujemo poteze za nove cilje in smele vizije za prihodnost.
Veselje in dobrovoljnost tega obdobja s prijetno toplino v nas spodbujata zadovoljstvo, da so trdni temelji našega
dela uspešno uresničeni in pogumne odločitve nagrajene.
V času, ki predstavlja poseben izziv za vse, smo se zagnano lotili pomembnih projektov, ki Novo mesto še naprej
uvrščajo med razvojno najnaprednejša mesta v Sloveniji, z
vizijo, da občankam in občanom vseh generacij ponudimo
le najboljše. Naredili smo nov korak v uresničevanju zastavljenih ciljev v občinski stanovanjski politiki, saj bo z razširitvijo ene najmlajših novomeških funkcionalno zaključenih
sosesk v Podbrezniku in tudi z gradnjo na območju Broda
v naslednjih letih skupno na voljo 500 novih stanovanj, ki
se bodo začela graditi prihodnje leto in bodo namenjena
mladim, družinam in tudi starejšim. Dejstvo, da je danes
vsak peti, čez deset let pa bo že vsak četrti soobčan starejši od 65 let, mora spodbuditi marsikatero spremembo
v naši lokalni skupnosti, da bomo ostali in postali še bolj
kakovostno bivalno okolje, zato smo se poleg gradnje
oskrbovanih stanovanj lotili tudi strateškega pristopa k
dolgoživi družbi, razvijamo sistem lokalne blaginje, vsem
dostopnega pametnega mesta, ki se uresničuje s sistemom Sitium, obiskovalce od blizu in daleč pa z nadgradnjo
turistične ponudbe navdušujemo z gostoljubnostjo Odprtih
zidanic, Novomeško tržnico, prenovo Kozinove zidanice in
nastajajočim arheološkim parkom.
Ambiciozno investicijsko vlaganje po prenovi Glavnega
trga nadaljujemo s prenovo mestnega jedra na Rozmanovi
ulici in Prešernovem trgu. Manjkajočo vrzel v novomeški
in regijski športni infrastrukturi bo dopolnila izgradnja pokritega bazena, ki bo del Olimpijskega centra Novo mesto
v Češči vasi. Naša prizadevanja za celostno izboljšanje
prometne infrastrukture bodo v prihodnje uresničena z
gradnjo prvega odseka 3. razvojne osi od avtocestnega
priključka Novo mesto vzhod do Osredka. Z gradnjo dveh
novih mostov in obvoznice bomo razbremenili sedanji
promet, prenavlja se še zadnji odsek Šmihelske ceste,
prenovljeno je krožišče »tabletka«, v projektiranju je tudi
predor čez Gorjance. S posodobitvijo komunalne in cestne infrastrukture v poslovno industrijski coni Cikava
nadaljujemo celovito prenovo novomeških gospodarskih
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con, ki smo jo začeli na Brezovici in Livadi. Nadaljujemo
z gradnjo obstoječe mreže kolesarskih povezav znotraj
občine, ki jo bosta dopolnili novi brvi v Irči vas in Kandiji,
prav tako pa z gradnjo večnamenskih in kolesarskih povezav širimo regionalne poti s sosednjimi občinami. Aktivno
podpiramo tudi dinamična vaška in primestna središča
in omogočamo enakomeren razvoj naše občine. Tako je
v tem letu na Uršnih selih zaživel prenovljen krajevni oz.
zadružni dom, v Gabrju so se po prenovi vaškega središča
krajani, predvsem pa gasilci, razveselili novih prostorov v
prizidku tamkajšnjega kulturno-gasilskega doma, v novih
prostorih v prizidku OŠ Otočec je zaživel trioddelčni vrtec,
s prenovo občinskih cest izboljšujemo cestne povezave v
krajevnih skupnostih, mnoge med njimi pa so se razveselile
tudi novih ali prenovljenih igrišč.
Tudi v vaši krajevni skupnosti je bilo v ospredju zagotavljanje infrastrukture za preživljanje aktivnega prostega
časa v naravi, kar omogočata novi urejeni peš navezavi
priljubljene poti »Od igrišča do igrišča«, pridobili ste tudi
nove klopi in informacijske table. Za sprehod je sedaj bolj
vabljiva ulica K Roku, ki jo osvetljuje nova javna razsvetljava, varnost pešcev pa bomo v prihodnjem letu povečali še
s faznim urejanjem pločnikov ob ulici Ob Težki vodi. Začeli
smo tudi s pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta za težko pričakovano južno zbirno cesto, ki je že v
javni razgrnitvi.
Izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, zato verjamem, da
bomo s tvornim sodelovanjem in zadovoljstvom nadaljevali
pot, da Novo mesto ostane prijetno za življenje, delo in
bivanje. Želim vam, da praznične dni preživite v krogu najdražjih, zdravi in obdani s prijetno toplino decembrskega
vzdušja. Naj vas ob tej priložnosti povabim tudi v mestno
jedro, ki je letos še posebej čarobno z novo osvetlitvijo
prenovljenega Glavnega trga, Kandijskega mostu in vseh
povezanih ulic, adventnim sejmom, s pestrim programom
za vse generacije in velikim drsališčem. Srečno!
Gregor Macedoni, župan
3

Leto 2021 v naši KS
Po razpisu za krajevne skupnosti je bilo
izvedeno:
1. Manjkajoča javna razsvetljava k Svetemu Roku
v vrednosti 17.500 evrov
Urejena je bila javna razsvetljava ob cesti K Roku, v dolžini
270 metrov, kjer je še ni bilo. Cesta se uporablja tudi kot
pešpot v šolo in mesto. Predlog se je nanašal na izgradnjo
javne razsvetljave, v prihodnje je smiselna in pričakovana
tudi sanacija dela te ceste ter umeščanje pločnika v navezavi na naselje.

2. Pešpoti - 5.200 evrov
V sklopu strategije MONM, predvsem pa za celovito promocijo hoje želimo širiti površine za pešce z urejanjem
peš povezav. Lani smo v ta namen uredili javno kolovozno
pot, ki so jo krajani sprejeli z velikim odobravanjem in jo
veliko uporabljajo.

3. Urbana oprema - 11.500 evrov
Urbana oprema, oprema javnega prostora je namenjena vsem. Omogoča bivanje in namensko uporabo prostora,
usmerja, obvešča, pomaga… Uporabo prostora dela smiselno.
Letos smo tako pridobili štiri nove klopi (od klopce do klopce), postavili tri informacijske in osem obvestilnih tabel.
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KS Regrča vas

Družbena dejavnost - šport
Na različnih družabnih srečanjih se zbližamo, začutimo utrip, si izmenjamo mnenja in izkušnje, s tem pa izboljšamo
kakovost življenja. Tako nam je letos kljub splošni situaciji uspelo izpeljati praznik športa, kostanjev piknik in našo
tradicionalno čistilno akcijo.
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Spoštovani krajanke in krajani. Mestna občina vsako leto objavlja razpise, na katerih lahko sredstva črpa tudi naša krajevna
skupnost, če le ima dobre projekte oziroma vsebine. Zagotovo
se vam porajajo ideje, kaj bi v KS še lahko dodali, obogatili, zato
vas pozivamo, da nam vaše ideje tudi posredujete.
Prvi trenutno aktualen poziv je Poziv za sofinanciranje projektov
krajevnih skupnosti. Gre za sofinanciranje predvsem projektov na
področju izgradnje in obnove komunalne, cestne in ostale infrastrukture ter objektov v krajevnih skupnostih. V pozivu je za vse
krajevne skupnosti predvidenih 360 tisoč evrov.
Razpis je namenjen sofinanciranju:
• raznovrstnih projektov, ki so sofinancirani iz državnega
proračuna ali EU sredstev oz. drugih javnih oz. ostalih
sofinancerskih virov,
• novogradnjam in rekonstrukcijam občinskih cest, hodnikov za
pešce,
• novogradnjam in rekonstrukcijam vodovodov, kanalizacije in
druge komunalne infrastrukture,
• gradnje in obnove mrliških vežic, pokopališč,
• gradnje in rekonstrukcije objektov v lasti občine ali KS,
• urejanju javnih površin in urbane opreme.
Hkrati je objavljen tudi Javni razpis Mestne občine Novo mesto
za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje
projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022. Za leto
2022 je predvidena višina razpisanih sredstev nekaj več kot 1,5
milijona evrov, občina pa bo podelila sredstva za programe:
A. kultura,
B. mladina,
C. socialno in zdravstveno varstvo,
Č. šport,
D. dogodki in prireditve v novomeški občini,
E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje.
F. delovanje ostalih društev in organizacij,
G. turizem,
H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo
občine,
I. oživljanje mestnega jedra,
J. okolje in prostor.
Še tretji razpis, ki je trenutno aktualen za našo KS, pa je Poziv za
za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme z montažo
na igriščih v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine
Novo mesto v letu 2022.
Vsi trije pozivi so že objavljeni, podrobnosti najdete na www.novomesto.si/postopki/uradne-objave, nanje pa se lahko prijavi tudi
naša KS. Zato vas še enkrat prosimo, da predlagate projekte, ki
bi jih na katerega od pozivov lahko prijavili kot KS. Vaše predloge
pričakujemo do konca januarja na naslovu: ksregrcavas@gmail.
com ali na telefonski številki 041 399 513 (Mateja Rožič).
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Kmalu pri nas

Objavljeni pozivi, predlagajte projekte
za prijavo

Delovanje Krajevne
organizacije Rdečega
križa (KORK) Regrča vas
Čeprav nas je letos »korona« malo zaustavila, smo se vseeno potrudili, da smo izpeljali
meritve krvnega sladkorja in holesterola. Še
vedno so meritve prvo sredo v mesecu, v zimskem času ob 17. uri, v letnem pa ob 19. uri.
Pogostitve starostnikov letos nismo mogli
izpeljati, zato se veselimo in upamo, da nam
prihodnje leto uspe. Smo pa v ta namen vsem
starostnikom nad 70 let razdelili darilca in
zgibanko. Sodelovanja z ostalimi KORK-i ni
bilo, še vedno pa pomagamo ljudem v stiski,
zato vas naprošamo, da nam o tem posredujete informacije.
Obiskali smo tudi naše jubilante, ki so praznovali 80 ali 90 let in jih tudi skromno obdarili.
V prihodnje želimo, da bi se nam pridružili
novi člani, mlajše generacije, zato vas vljudno
vabimo, PRIDITE!
Naslednje leto bomo ponovno pobirali članarino, ki ostaja 5 evrov na odraslo osebo v
gospodinjstvu oziroma po vaših zmožnostih.
Naj vas v letu, ki prihaja, spremljajo zdravje, sreča in obilica medsebojnega spoštovanja, ljubezni in strpnosti.
Vaš KORK
KS Regrča vas

Šmihelski gasilci v letu 2021
Aktualni dogodki, povezani z epidemijo koronavirusa, so močno zaznamovali tudi delo v društvih po vsej Sloveniji.
Šmihelski gasilci kljub temu nismo mirovali. Skrbeli smo, da preventiva in varnost občanov nista bili ogroženi.
Načrt dela društva se je nekoliko spremenil, ker ga zaradi
različnih prepovedi NIJZ ni bilo mogoče izvesti v celoti.
Upravni odbor se je sestal na štirih sejah, na katerih smo
obravnavali tekoče zadeve.
Operativa je neprekinjeno delala po programu poveljstva.
Izvajali smo le nujna izobraževanja za vse operativne člane
in tečaj pripravnikov, ki ga je uspešno opravilo kar 12 članov. Kljub vsemu smo po pogodbi izvajali požarno stražo
v Športni dvorani Leona Štuklja s po dvema gasilcema.
V letu 2021 smo imeli 52 intervencij, kar je 11 več kot preteklo leto. Glede na vrsto posredovanja pa je šlo za požare
v naravi, stanovanjskih in drugih objektih ter vozilih in druge
tehnične intervencije. Udeležili smo se tudi čistilne akcije,
ki je potekala po vsej državi, 1.maja pa smo prek zvočnika
mobilno predvajali budnico po vseh krajevnih skupnostih
v Mestni občini Novo mesto.
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Zaradi razglašene epidemije je bilo najbolj prizadeto delo
z mladino ter veterani in veterankami, ker se niso smeli
družiti na vajah in tekmovanjih. Mentorji fotoso kljub temu
vzdrževali stike z ekipami. Edino tekmovanje v letu 2021 je
bilo orientacija mladine, na katerem so naše ekipe dosegle
odlične rezultate.
V decembru bomo po gospodinjstvih raznesli tudi koledarje. Raznos bo potekal kot prejšnja leta. Koledarje bomo
dajali tudi v nabiralnike, poleg pa dopis s položnico za prostovoljne prispevke. Občane pa prosimo, da del dohodnine
namenite našemu društvu, saj s tem pridobimo dodatne
vire za nakup opreme.

NA POMOČ
Matjaž Kavšek, GČ II.,
predsednik PGD Šmihel
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Doma je lepo – KS Regrča vas
Mestna občina Novo mesto se je letos v sodelovanju s televizijo Vaš kanal lotila projekta Doma je lepo, v sklopu
katerega so nastali televizijski prispevki, v katerih je bilo predstavljenih vseh 23 krajevnih skupnosti. »Vsaj 23
priložnosti za raziskovanje domače občine in nešteto razlogov, da se na izlet, k lokalnemu ponudniku domačih
pridelkov ali zgolj na sprehod po zelenih planjavah odpravite k prvim sosedom,« so o projektu zapisali na spletni
strani www.novomesto.si. V sklopu kampanje so tako na televiziji kot na spletni strani občine vsak teden posvetili
določeni krajevni skupnosti in jo predstavili skozi različne vsebine. Med njimi je bila seveda tudi naša Regrča vas.
Krajevna skupnost Regrča vas meri 2,4 km2 in danes
šteje nekaj manj kot 1100 prebivalcev. Iz primestne vasi
je na pobudo krajanov nastala leta 1977. Takrat so se namreč soočali s komunalno neurejenostjo, kar pa so želeli
popraviti. Prva velika zmaga je bilo asfaltiranje ceste, ki je
povezala vse tri dele vasi, sledila pa je ureditev kanalizacije,
telefonije, vodovoda pri Svetem Roku in doma krajanov, ki
je postal pomemben prostor medgeneracijskega druženja.
Krajani so skupaj organiziirali številne akcije, v prvem obdobju so se še posebej izkazali mladinci s svojo delovno
brigado Rok 77.
Danes je življenje v krajevni skupnosti precej razgibano,
kar ponazarja tudi nov logotip, ki smo ga predstavili že v
prejšnji številki Krajana. V krajevni skupnosti se zavedamo
prednosti našega zelenega okolja in rastoče infrastrukture, naša želja pa je biti ljudem prijazna KS. Tako je med
drugim v načrtu gradnja oziroma ureditev javnih peš- in
kolesarskih poti, predvsem manjkajočih delov, ki bi sklenili
mrežo Novega mesta.
Prav bližino narave in hkrati mesta so kot prednost življenja
v Regrči vasi izpostavili sodeluči krajani v televizijskem
prispevku, v katerem je bila izpostavljena tudi pot, poimenovana Od igrišča do igrišča. Na njej lahko spoznamo
različne krajevne zanimivosti, med njimi kip sedečega
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KS Regrča vas

Objavljamo še potopis osnovnošolke
Ajde Počrvina, ki ga je zapisala in predstavila v oddaji na Vašem kanalu, in
ji hkrati izrekamo pohvalo za odlično
predstavljeno potepanje po naši krajevni skupnosti.
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»Na današnjem potepanju in spoznavanju KS
Regrča vas vas bomo
popeljali od igrišča do igrišča. Naša vas je zelo
blizu mestnega jedra,
a narava, ki nam je dana, nam omogoča prije
tno bivanje, druženje, sprehode po gozdnih in travnih poteh, kole
sarjenje, igranje in
različne športne aktivnosti.
Kadar združimo hojo, gibanje in igro v nara
vi, poskrbimo za
ustrezen razvoj naših možgančkov, prijetno poču
tje in dobro fizično
pripravljenost. Čeprav se nam otrokom spre
hodi ne zdijo vedno
najboljša ideja, ki jo starši predlagajo, pa bo
navedeno kar držalo.
Stojim na mostičku, fantje igrajo nogomet
, otroci se gugajo na
gugalnicah in s svojimi psički jaz pa uberem
pot, po kateri vas
naprej popelje po klancu navzgor po travnati
h pešpoteh do kipa
sedečega Kristusa.
Po varni pešpoti, ki je še posebej zanimiva
za majhne otroke, si
lahko ogledate različne živali. Od tukaj naprej
se napotite po hribu
navzgor.
Zdaj pa se nahajamo na eni izmed višjih točk
Regrče vasi. Vsako
leto se tukaj na predvečer 1. maja krajani zber
emo ob velikem kresu,
ki je velika tradicija v naši KS.
Kres ponavadi stoji v bližini spomenika NO
B pri Sv. Roku.
Streljaj od spomenika zavijte v gozd. Mladi
smo še posebej ponosni
na park Zverinice in trim stezo, kjer se lahko
ob prijetnem ptičjem
petju nadihate svežega zraka in z odprtimi usti
opazujete kolesarje.
Po potki se spustimo iz gozda, kjer nas pričaka
še drugo igrišče, ki je
še posebej aktualno poleti, saj je skrito med drev
esnimi krošnjami.
Današnjo popotovanje po KS Regrča vas zakl
jučujemo z prečudovitim pogledom na Novo mesto.«

DOMA JE LEPO - KS Regrča vas

Kristusa, živalski vrt Hlača, spomenik
padlim partizanom in ubitim talcem v
NOB, ki stoji na eni najvišjih točk KS,
ruševine cerkve sv. Roka, skill park in
igrišče pri domu krajanov.
Kot že omenjeno, so v sklopu projekta
krajevne skupnosti predstavljali tudi
na spletni strani mestne občine. Tako
so nastali trije prispevki: Za vikend v
KS Regrča vas, KS Regrča vas skozi
fotografije in Krajevna izkaznica: KS
Regrča vas. V prvem boste že po naslovu sodeč našli namige za pohod in
rekreacijo ter ogled krajevnih znamenitosti, v drugem so naše ulice predstavljene skozi fotografije, v tretjem
pa so zajeti najpomembnejši podatki
naše skupnosti.
Vsi omenjeni prispevki so na ogled na
www.vaskanal.com in www.novomesto.si. Regrčo vas pa smo s podobno
vsebino kot na televiziji predstavili
tudi na Radiu Sraka v oddaji Naš
vsakdanjik.
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Športno rekreacijski park Sveti Rok
Kolesarsko društvo Zverinice, ki združuje ljubitelje vseh
vrst kolesarstva, predvsem pa gorskega, je v sodelovanju s
Krajevno skupnostjo Regrča vas zgradilo poligon za učenje
in urjenje elementov vožnje z gorskim kolesom, progo za
cross country kolesarjenje ter trim stezo. Letos spomladi
so člani Zverinic zavihali rokave in skill park je doživel prenovo dotrajanih lesenih objektov. Športno rekreacijski park
Sveti Rok poleg omenjenega poligona ponuja še asfaltno
nogometno in košarkarsko igrišče, ki sta nam v veliko
pomoč pri začetnih kolesarskih poligonih. Igrišči sta poleg

krajanom ter udeležencem kolesarskih delavnic namenjeni
širši množici, zato vljudno vabljeni iz vrveža mesta v miren
in idiličen del Novega mesta. V spomladanskih in jesenskih
mesecih člani KD Zverinice organiziramo tako začetne
kot tudi nadaljevalne delavnice gorskega kolesarjenja, s
katerimi želimo udeležence naučiti pravilne tehnike vožnje
z gorskimi kolesi. V športno rekreacijskem parku Sveti Rok
v sodelovanju s KS Regrča vas septembra obeležimo tudi
dan slovenskega športa.
KD Zverinice

Bar Regrčan dobil nova najemnika
Nova najemnika vabita na kozarček Grče, skodelico kave ali kakava. Športna navdušenca Darjan in Gašper sta z
decembrom prevzela vodenje kultnega gostinskega lokala, ki ga vsi dobro poznate – Bara Regrčan. Za začetek
obljubljata postopno obuditev lokala, v nekaj mesecih pa lahko pričakujete, da bo dobil še bolj športno noto. V lokalu, ki v notranjem delu nudi 60 sedišč in v zimskih mesecih deset na terasi, bo po kavi od ponedeljka do četrtka
zadišalo ob 9. uri, med vikendom že uro prej. Zapirali bodo med 21. (ob nedeljah) oziroma 22. uro (ponedeljek-četrtek) in polnočjo (petek-sobota). Postregli vas bodo tudi ob praznikih.

Njihova posebnost bo lokalna pijača zelenih odtenkov
Grča – kaj je v njej, naj za zdaj ostane skrivnost, ki si jo
lahko razkrijete že s prvim obiskom. Ponudba v veliki meri
ostaja takšna, kot je bila v preteklosti, v prihodnosti pa bi
se v njej lahko našel še kakšen prigrizek ali točeno pivo.
Terasa ponuja prelep pogled na Novo mesto v prav vseh
letnih časih. Ob njej je otroško in večnamensko športno
igrišče, kjer načrtujeta dogodke za najmlajše in nekoliko
starejše. Tam se bodo zvrstili nogometni in košarkarski
turnirji, v toplejših mesecih celo nogomet na milnici. Že
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začetek si lahko gostje v Regrčanu izposodite košarkarsko
žogo, kmalu si boste lahko tudi nogometno, ali pa se udeležite Šole zdravja, ki jo morda poznate iz drugih
okoliških krajev: vadbe za aktivno starost, ki se
pred poslopjem dogaja vsak dan med 8. in 9.
uro. V neposredni bližini – prostore krajevne
skupnosti obdaja gozd – počasi nastaja še
park z energetskimi točkami. Kadilci se lahko
zatečejo pod zunanjo streho, ob poslopju je tudi
deset parkirnih mest.
Otvoritev drugega dela lokala, v katerem si boste lahko ogledali najbolj priljubljene in v tistem trenutku
najpomembnejše tekme, lahko pričakujete v naslednjega
pol leta. Tako bi si na velikem platnu in spremljajočih televizijah v njuni družbi utegnili ogledati že finale lige prvakov.
A na njem ne bodo predvajali le nogometa, ki ga strastno
spremljata nova najemnika, ampak tudi druge športe:
košarko, smučanje, tenis, kolesarstvo, v šali dodajata, da
niti curlinga ne bodo zapostavljali. Že zdaj se zahvaljujeta
krajevni skupnosti, ki jima je zaupala najem, ter se veselita novih poznanstev. Prav tako verjameta, da ne bosta
razočarala niti stalnih strank. Za več informacij pa lahko
obiščete facebook in instagram profila bara.
KS Regrča vas

Varujmo vodo in okolje – poskrbimo za odpadno olje!
Tudi v KS Regrča vas smo postavili
zbiralnik za odpadno jedilno olje.
Ob tej priložnosti vas seznanjamo,
da je PREPOVEDANO:
• mešati odpadna jedilna olja
z drugimi odpadki ali jih
odlagati skupaj z mešanimi
komunalnimi odpadki,
• odvajati odpadna jedilna
olja v javno kanalizacijo ali
neposredno v vode ali jih
izpuščati v ali na tla,
• mešati odpadna jedilna olja
z biološko razgradljivimi
odpadki.
Z zlivanjem odpadnega jedilnega olja v odtoke lahko povzročimo zamašitev odtočnih cevi in pojav malih glodavcev.
Nenazadnje imamo s tem težave tudi upravljalci sistema
za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Naj vas spomnimo,
da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode!
Koraki za pravilno ločevanje jedilnega olja:
• Uporabljenega jedilnega olja ne zavržemo v odtok.
• Hladno jedilno olje vlijemo v plastično ali stekleno
posodo.
• Ko posodo napolnimo, jo odnesemo na zbirno mesto
za jedilna olja.
• Olje zlijemo v ulični zbiralnik.

december 2021

Odpadno jedilno olje kot SUROVINA!
Odpadno jedilno olje je energetska bombica in odlična
surovina, saj ima veliko energetsko vrednost. V vsakem
primeru je odpadno jedilno olje nesmiselno zavreči tudi
zato, ker je izredno koristna surovina za proizvodnjo alternativnega pogonskega goriva - biodizla, kakor tudi ostalih
okolju prijaznih energentov in produktov. Medtem ko napačno odvrženo odpadno jedilno olje predstavlja veliko
grožnjo za naše okolje. Zakaj ga ne bi raje reciklirali v nekaj
dišečega in s tem še prihranili? Iz odpadnega jedilnega olja
namreč lahko izdelamo tudi dišečo svečo.
Komunala Novo mesto
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