KRAJAN 2013

glasilo Krajevne skupnosti Regrča vas

Krajanom
krajevne
skupnosti
Regr~a vas,
želimo vesele
boži~ne praznike
ter sre~no novo
leto 2014!

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI
Približuje se čas, ko bomo zaključili mandat v svetu krajevne skupnosti
Regrča vas. ob pregledu našega dela ocenjujemo, da smo uspeli končati kar
nekaj akcij, nekatere pa so v teku in pričakujemo, da bodo v prihodnjem letu
izpeljane. Potrebno je bilo veliko dobre volje, iznajdljivosti in trme.

Več vprašanj so krajani postavili
različnim institucijam glede prometne
ureditve na področju naše krajevne
skupnosti. Svet KS je odgovorno
pristopil k problematiki in s skupnimi
močni s svetom KS Šmihel večkrat
apeliral tudi na Župana. Za reševanje
te pereče problematike, ki jo občutimo
vsak dan je na »občini« v pripravi
projektna dokumentacija za šmihelsko
obvoznico, ki bo locirana za osnovno
šolo Šmihel, most ob vrtnariji – smer
dostopa center, južna razbremenilna
cesta s katero Mestna občina Novo
mesto načrtuje izboljšanje prometne
mreže v naši KS. O poteku priprave
slednjega dokumenta vas bomo
obveščali, naši, skupni napori bodo
potrebni, da bo načrtovana cesta
služila nam in nas rešila prometnega
kaosa.

Krajan 2013
December 2013

Izdajatelj: KS Regrča vas, Regrča vas 101,
Novo mesto
Elektronska pošta: ksregrcavas@gmail.com
Ustanovitelj: Mestna občina Novo mesto
Predsednik: Jože Hočevar
Naklada: 300 izvodov
Priprava in tisk: Tiskarna Vesel, Novo mesto
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Vprašanje, ki smo si ga v začetku
letošnjega leta pogosto zastavili je
bilo, kaj narediti z domom krajanov, da
nam bo služil, kot prostor za druženje,
rekreacijo ali še kaj. V začetku aprila
je bila tako podpisana pogodba o
najemu pritličnih prostorov vključno
z lokalom. Počasi so že vidni rezultati
nečesa novega, tudi dejavnost, ki jo
je najemnica načrtovala v svojem
poslovnem programu se bo začela
postopoma uresničevati.
Tudi letos nam je uspelo - organizirali
smo izlet za krajane, kres za 1.maj,
kostanjev piknik na katerega smo
povabili tudi krajane KS Šmihel, odvija
se rekreacija v domu pa še kaj bi lahko
našteval.
Sodelovanje KS Šmihel in naše KS se
je letos udejanilo na nivoju svetov KS

in tudi nekaterih skupnih projektih za
krajane. Sveta obeh KS sta se opredelila
do skupnih ciljev pri izvedbi napredka
v infrastrukturi, rekreaciji krajanov
ter družabnih dogodkov. V letošnjem
Krajanu 2013 nas »šmihelčani« vabijo
na prireditve ob koncu leta in dajmo se
jih v čim večjem številu udeležiti.
Kot ste najbrž opazili imamo tudi nekaj
več javne razsvetljave in nenazadnje
smo letošnje praznike popestrili z
novoletno okrasitvijo naše krajevne
skupnosti.
V imenu sveta KS Regrča vas, se
zahvaljujem vsem krajanom, ki so nam
pomagali pri uresničevanju naših ciljev
in želim vam, da bi skupaj doživeli še
mnogo lepega.
Predsednik KS Regrča vas
Jože Hočevar

Nogometni klub Regrča vas
v letu 2013 smo bili dejavni tudi v nogometno – rekreacijskem društvu Regrča
vas. Kot največji uspeh si letošnjem letu štejemo napredovanje v višjo ligo,
zaradi česar smo za potrebe ekipe ob igrišču postavili brunarico. S pomočjo
krajevne skupnosti smo poskrbeli za mreže, ki služijo za varnost otrok na
otroškem igrišču ob Težki vodi. Nogometaši smo tako začeli z urejanjem tako
otroškega igrišča kot tudi nogometnega igrišča. Redno se udeležujemo različnih
tekmovanj in turnirjev, kjer uspešno zastopamo krajevno skupnost Regrča
vas. V jesenskem delu so se nam pri
aktivne udejstvovanju tudi veterani v
veteranski ligi. Ekipama je v zimskem
času Krajevna skupnost omogočila
rekreacijo v OŠ Šmihel in tekmovanje
v dvoranski ligi, za kar se ji iskreno
zahvaljujemo.
Tiskovni predstavnik NK RV
Klemen Gorenc

Krajevna organizacija
rdečega križa Regrča vas

Delo prostovoljnega gasilskega društva
Šmihel v letu 2013

Ja, pa je spet leto naokoli, ki je bilo
zelo burno za nas aktivistke, pa
tudi za naše krajanke in krajane.
Smo pobrale članarino, oziroma
prispevek za KORK, ki je bil letos
nižji kot v preteklem letu, saj se je
nekaj naših krajanov odločilo, da ne bodo več
prispevali za RK. Bilo je kar nekaj negodovanja
glede članarine, ki znaša za vsakega člana 5€.
Naj povemo, da od pobrane članarine, oziroma
prispevka, pogostimo naše starostnike, jih
tudi ob novem leto obiščemo in jih obdarimo
s skromnim darilom. Obiščemo tudi naše
jubilante, ki napolnijo 80 ali 90 let. Tudi njim
gre skromno darilo. Prispevamo za otroke (šola
v naravi, šolske potrebščine)pa tudi denar gre
za pomoč krajanom v stiski(po dogovoru z
OZRK- Novo mesto).

Tudi leto 2013 je bilo za Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel izredno
delovno uspešno in zanimivo. Pod novim vodstvom smo skozi vso
leto skrbeli za redno usposabljanje in vaje operativnih članov ter
mladine. Sodelovali smo s prostovoljnimi organizacijami in društvi,
krajevnimi skupnostmi, župnijo Šmihel, OŠ Drska in OŠ Šmihel ter ŠC
Novo mesto. S prevozi pitne vode smo celo leto oskrbovali vojašnico
na Trdinovem vrhu, v sušnih mesecih pa smo dovažali vodo krajanom.
V letošnjem letu smo opravili 18 intervencij:
• 3x požar v stanovanjskem bloku
• 1x požar kontejnerja
• 2x dimniški požar
• 1x požar v industrijskem objektu
• 3x požar v ne stanovanjskih objektih
• 5x travniški požar
• 1x odstranjevanje podrtih dreves
• 1x poplave
• 1x tehnična intervencija

Vsak član oziroma krajan ki plačuje članarino
za našo Krajevno organizacijo RK pa ima
ugodnost, da si lahko vsaj dvakrat na leto
(lahko tudi večkrat-po dogovoru) izmeri krvni
tlak, sladkor v krvi in maščobe(holesterol) v
krvi.
Postaja RK deluje vsako prvo sredo v mesecu:
v zimskem času od 17- 18ure v letnem času
pa od 19-20ure. Letos je bila postaja kar dobro
obiskana. V januarju in februarju 2014 postaja
nebo odprta, ker je preveč hladno, pa tudi v
času dopustov v juliju in avgustu.
December je mesec obdarovanja in tako
bomo zopet obiskali naše starostnike po
domovih, ozirom kjer koli bivajo, jih obdarili s
skromnimi darili in jim ob stisku roke zaželeli
veliko zdravja in sreče v letu ki prihaja. Vsem
krajanom in krajankam želimo obilo zdravja in
sreče, ter medsebojnega razumevanja.

V mesecu požarne varnosti smo sodelovali na večjih vajah skupaj z
GRC Novo mesto in drugimi društvi, in sicer na vaji v ZD Novo mesto,
ŠC Novo mesto, Dijaškem domu in Vojašnici Novo mesto.
Z ekipami pionirjev, mladincev, pripravnikov, članov A, veteranov in
veterank smo se udeleževali gasilskih tekmovanj. Najuspešnejša
na tekmovanjih je bila ekipa veterank, katera je zasedla trikrat 1.
mesto, dvakrat 2. mesto, na regijskem tekmovanju pa so zasedle 4.
mesto. Ekipa pripravnic pa je na gasilskem kvizu v Šmarjeti zasedla
odlično 3. mesto.
Kot novost v letošnjem letu pa je bila izvedba dneva odprtih vrat, ki je
presegla pričakovanja svojih članov. Vsem krajanom se zahvaljujemo
za obisk in zanimanje za delovanje društva. Želja vseh nas pa je, da bi
le ta postal tradicionalen ter bi lahko na ta način osveščali krajane o
delu društva in požarni varnosti. Nekaj utrinkov z dneva odprtih vrat si
boste lahko ogledali tudi na koledarjih, s katerimi bomo potrkali vaša
vrata v decembru. Za vse, ki pa vas delo društva zanima še podrobneje,
si lahko o tem preberete več na spletni strani www.pgdsmihel.si.
Ob koncu leta smo se dolžni zahvaliti za nesebično delo
posameznikov – gasilcev, kakor tudi vsem dobrim ljudem, ki so
s svojo dobrodelnostjo in nesebičnostjo pripravljeni prostovoljno
pomagati ljudem v stiski. Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim
krajanom, organizacijam in ustanovam, ki so s svojim donatorstvom,
denarnimi prispevki in delom pomagali, da je društvo v ponos vsem.
Ob koncu leta vam želimo šmihelski gasilci zdravo, zadovoljno in
uspešno leto 2014!
Upravni odbor PGD Šmihel

Odbor KORKA-a Regrča vas
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Intervju
Pogovor s krajanom KS Regrča vas, članom občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto Andrejem Resmanom
Kdaj si postal član občinskega sveta MO Novo mesto?
Za člana občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sem
bil izvoljen na lokalnih volitvah leta 2010.
Zakaj si kandidiral za svetnika MO Novo mesto?
Nekoliko nepričakovano sem bil izvoljen za občinskega
svetnika MO Novom mesto. Moja izvolitev je bila rezultat
dela ekipe , ki je sodelovala pod okriljem in nam je uspelo
povečati število svetnikov iz prejšnjega mandata iz štiri na
šest mest. S tem smo postali najmočnejša svetniška skupina
v svetu MO Novo mesto.
Mesto svetnika v občinskem svetu sem prevzel v prepričanju,
da s svojim znanjem, posluhom za socialno problematiko,
pripravljenostjo na dialog o pomembnih vprašanjih, s
strpnim načinom delovanja lahko pomagam, da se naša
občina razvija v občanom prijazno občino.
Kljub številčnosti svetniške skupine pa smo delovali v
opoziciji. Zaradi nestrinjanja s politiko in razmišljanji v SDS
sem s še tremi kolegi svetniki izstopil iz svetniške skupine
SDS. Ustanovili smo svojo svetniško skupino z imenom
Novo Moč (NM), kjer lahko brez pritiskov izpolnjujemo naše
poslanstvo, delovati v korist občanov.
Kaj pomeni biti član občinskega sveta Mestne občine?
Menim, da mestni svetnik pomeni veliko odgovornost in
sicer predvsem do občanov, ki imajo do našega mesta velika
pričakovanja, katera pa je težko izpolniti.
Pred lastno izkušnjo delovanja kot svetnik v MO Novo mesto
sem imel predstavo, da so svetniki posamezniki, ki jih izvolijo
občani in se zavzemajo za dobro prebivalcev v katerikoli
občini v Sloveniji. Pričakoval sem, da je z resnostjo in delom
možno izpolniti vsa pričakovanja.
Ko sam postaneš član ugotoviš, da je delo zelo zahtevno,
odgovorno in marsikdaj zelo težko, saj so videnja, kaj
je dobro za občane, zelo raznolika. Že ob konstituiranju
občinskega sveta se sklepajo predvsem dogovori o
podporah in koristi, ki izvirajo iz le-teh. Spoznal sem, da se
oblikujeta dva pola, – koalicija ter drugi pol tako imenovana
opozicija. Usklajevati mnenja in poiskati skupne odločitve
je marsikdaj zelo težko.
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Kolikokrat na leto so sklicane seje Sveta MO NM?
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma vsak mesec
razen v juliju in avgustu. To pomeni deset sej na leto in ena
ali dve korespondenčni seji.
Kako se pripravljaš na seje občinskega sveta MO Novo
mesto?
Svetnik, ki želi sodelovati na seji mora predelati precej
gradiva, saj je v povprečju na seji 14. točk dnevnega reda,
kjer imajo posamezne točke okoli 40 strani, proračun in
njegovi rebalansi pa okoli 210 strani in se obravnavajo
na skoraj vsaki drugi seji. Če želiš predelati vsa gradiva
vsaj do približne seznanitve, potrebuješ kar nekaj časa.
Gradiva prejemamo 14 dni pred sejo in se za vsako sejo
temeljito pripravljam, ponavadi več dni, po 4 ure na dan,
saj želim na sejah konstruktivno sodelovati. Ob vsem
tem potekajo še dela v odborih, kjer se obravnavajo
posamezne točke dnevnega reda, ki so v pristojnosti odbora.
Najpomembnejši odbor je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki odloča o vseh pomebnih kadrovskih
imenovanjih v MO Novo mesto. Za mandatno obdobje 2010
– 2014 so bili na kadrovskem področju sprejeti vsi predlogi
koalicije razen posameznih izjem.
Za kaj se kot svetnik MO NM zavzemaš?
Sam menim, da bi moral vsak svetnik izvoljen v občinski svet

delovati strokovno in razmišljati predvsem
s svojo glavo. Nikakor ne bi smel delovati
politično, temveč vedno projektno, v dobro
vseh občank in občanov MO NM. Sam
se trudim delovati neodvisno, odgovorno
in demokratično, v skupno dobro vseh
občank in občanov MO Novo mesto, z
jasnim občutkom za to, kaj je prav in kaj
narobe, ne glede na politično pripadnost.
Podpiram projekte, ki so v dobro nas
občanov, po potrebi pa tudi opozorjam
na nepravilnosti ali neprimerna ravnanja
občinske uprave.
V katerih odborih občinskega sveta MO
NM še sodeluješ?
Sam sodelujem v treh odborih, in
sicer v Odboru za okolje in prostor –
najpomembnejše delovanje tega
odbora je na področju urbanizma in
prostorskega planiranja, v Odboru za
lokalno samoupravo, katerega naloga
je med drugim obravnava financiranja
krajevnih skupnosti in v Odboru za
spremljanje položaja romske skupnosti.
Kateri projekt v MO NM bi po tvojem
mnenju moral biti prednostni?
Projektov, ki bi lahko bili prednostni je kar
nekaj. Sam bi predvsem poudaril razvoj in
ohranitev mestnega jedra, tretjo razvojno
os oz. v okviru le-te ureditev obvoznice
okoli Novega mesta ter razbremenitev
mestnega jedra, ureditev Narodnega
doma, reševanje romske problematike
in še bi lahko našteval.
Kako lahko kot svetnik pripomoreš k
razvoju naše Krajevne skupnosti?
Menim, da lahko najbolj pomagam naši KS
v okviru Odbora za lokalno samoupravo.
Na tem odboru se podajajo predlogi za
financiranje krajevnih skupnosti in predlogi
za izvedbo posameznih infrastrukturnih
del, ki so predvideni v programu krajevne
skupnosti. Na prošnjo predsednika
krajevne skupnosti smo združili moči
in v rebalansu proračuna za leto 2013
zagotovili sredstva za odkup zemljišča ob
Težki vodi.
Kot že mnogim občanom sem vsekakor
pripravljen sodelovati in pomagati po
svojih najboljših močeh, še posebej naši
KS Regrča vas, saj je tu tudi moj dom.
Kaj meniš o razvoju južne zbirne ceste
Regerške Košenice?
Južna zbirna cesta je izrednega pomena
za razbremenitev ceste skozi Regrčo

vas, od Šmihela do Jedinščice. Razbremenil bi se tudi del ceste v KS
Šmihel (ulica Ob Težki vodi), kjer prebivalci ža nekaj časa zahtevajo
ureditev nemogočih razmer v prometu. Veliko je bilo že doseženega,
saj sem s svojim posredovanjem uspel izposlovati sredstva »Za izdelavo
strokovnih podlag za širše območje južna zbirne ceste«, kar je osnova
za nadaljevanje aktivnosti pri izvedbi. Izvedba pa je odvisna od izvedbe
tretje razvojne osi.
Kaj želiš sporočiti krajanom in krajankam KS Regrča vas?
Vsem krajanom in krajankam želim srečno, zdravo in uspešno leto 2014.
Pripravila: S.R.

Pobuda in hkrati povabilo k sodelovanju pri začetkih rekreativne
dejavnosti v KS Regrča vas, me je pozitivno presenetila, saj sem o
tem že večkrat razmišljala. Kot fizioterapevtka dajem velik poudarek
zdravemu načinu življenja, h kateremu sodi tudi gibanje. Rekreacija,
kot preventivna dejavnost je najboljša naložba v naše zdravje, saj
poskrbi, da ohranimo telo v dobri fizični in psihični kondiciji. Vadba vpliva
na zdravje srca in ožilja, krepi mišice in kosti, izboljšuje koordinacijo
on ravnotežje, krepi imunski sistem, nas sprošča… Vadba x skupini
pripomore k večji motivaciji pri vztrajanju z aktivnostjo, pravilnejši izvedbi
vajin je hkrati tudi ena od oblik druženja krajanov.
V mesecih, ki so pred nami, ko nam narava nudi manj aktivnosti zunaj,
VAS VABIMO, da se pridružite vadbi, ki poteka v domu krajanov, vsak
četrtek od 18.30 do 19.30.
Vadba je primerna za vse starostne skupine. Poteka stoje, sede in
leže na blazinah ter se zaključi s sproščanjem.
Vaša krajanka Mateja Šmajdek
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Sodelovanje s sosednjo
KS Šmihel
Ker imata obe krajevni skupnosti identične infrastrukturne
situacije, smo se odločili, da delujemo partnersko in s
skupnimi močmi pozivamo Mestno občino Novo mesto,
da končno že začne z izgradnjo planiranih in nujno
potrebnih manjkajočih prometnic ter pločnikov, ki že
nekaj časa ostajajo samo na papirju.
Z namenom, da pa bi pri delu dosegli boljše sinergijske
učinke smo na skupnem sestanku predstavnikov obeh
KS, 4.9.2013 definirali aktualne stične projekte in jih
združili v tri sklope : prometna infrastruktura, šport in
rekreacija ter družabni dogodki.
Naše dosedanje aktivnosti:
Prvi skupni sestanek, ki smo si ga »izborili« pri Županu
in njegovih sodelovcih je potekal v duhu ponavljanja za
nas znane zgodbe. Naše izhodišče je bilo predvsem
reševanje, oziroma zagotovitev večje varnosti naših
krajanov pri udeleževanju v prometu. Šmihelska
cesta in ulica Ob Težki vodi, v zadnjem času
postajata vse bolj prometni in tranzitni za pokrivanje
in razbremenjevanje ene od glavnih osi novomeške
navezave vpadnic vzhod - zahod.

Za okroglo
mizo smo
se sestali
predstavniki
KS Regrča
vas in KS
Šmihel z
vodstvom
občine.

Izsledek sestanka je, da se za naš kraj veliko projektira
in predvideva izgraditi, vendar v neznanem prihodnjem
času. Glede na to, da Mestna občina Novo mesto še ni
sprejela proračuna za leto 2014, ki bo v drugi obravnavi
konec meseca decembra, bomo izkoristili vse možnosti,
da bodo v proračunu namenjena tudi sredstva za
konkretne projekte, ki bodo reševali zatečeno stanje.
Družabni dogodki, ki jih načrtuje KS Šmihel - božični
pohod, božični koncert, vabilo sledi v nadaljevanju našega
Krajana.
Miro Škufca, predsednik KS Šmihel
Mateja Rožič, tajnica KS Regrča vas
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Izlet na Kras
Na 7. tradicionalni izlet smo se letos odpravili na Kras.
Izpred ZŠAM v Šmihelu, kjer smo se zbrali ob 6.30 uri, smo
se dobre volje odpeljali proti Krasu. Najprej smo si ogledali
zasebni vojaški muzej Tabor Srečka Rožeta v vasi Lokev. V
lastni zbirki ima več kot 260 tisoč kosov vojaške opreme.
Po ogledu muzeja smo se odpravili v najstarejšo pršutarno
na Krasu. Sprehodili smo se skozi sušilnico in si tam
ogledali kratek film. Nato je sledila degustacija pršuta, sira,
oliv in terana ter nakup dobrot, ki jih ponujajo v pršutarni.
Po okrepčilu smo se odpravili v najstarejšo jamo na svetu,
Vilenico. Ta čudovita 800 m dolga in 187 m globoka jama
zares upraviči svoje ime, saj smo v enournem ogledu
marsikaj videli.
Pot nas je vodila proti Štanjelu. Kdor je že bil tam, ve,
zakaj Štanjelu rečejo biser Krasa. Ta kraška vasica nas je
očarala, še posebej nas je navdušil Ferrarijev vrt.
Med pešačenjem proti kmečkemu turizmu nas je pošteno
namočil »kraški« dež. Prijazen šofer Jožko je obrnil avtobus
in nas odpeljal na pozno kosilo. Po kosilu smo se odpravili
še v klet na degustacijo vin. Vzdušje je v hipu postalo še
bolj sproščeno kot prej. Dobre volje in polni lepih vtisov
smo se odpravili domov.
Veselimo se 8. tradicionalnega izleta.

Tradicionalno kresovanje za 1.maj
Tudi letos nam je uspelo pripraviti kres in s tem kresovanje na prireditvenem
prostoru ob spomeniku padlim in žrtvam okupatorja iz naše krajevne skupnosti
v drugi svetovni vojni.
Letos so se kresovanja udeležili tudi predstavniki Zveze borcev Kandija -Grm
s katerimi že vrsto let sodelujemo pri urejanju spomenika in okolice.
Razveseljivo je, da se ob kresu zbere vsako leto več družin z otroki, ki poživijo
dogajanje in kažejo, da Regrška tradicija še ne bo zamrla.
Druženje se je nadaljevalo pri domu KS Regrča vas s pogostitvijo in prijetnim
vzdušjem do poznih ur.
Začetek gradnje kresa je bil zelo nespodbuden, ker je bil prostor namenjen za
pripravo zopet zatrpan z vejevjem.
Po uspešni Samotovi akciji in ročno odstranitvijo dela cipres je postavljanje
steklo iz podarjenega odpadnega lesa.
Potrebno pa se je bilo tudi posvetovati in zajeti sapo.
Sproti nam je Samo dobavljal dodaten material za sestavo oboda.
Tako je kljub vsemu tudi letos bil kres postavljen in tudi lepo zagorel kot se
vidi na zgornji sliki.
Zahvaljujem se vsem zvestim vsakoletnim graditeljem, ker tako pripomorejo
vzdrževati tradicijo regrškega kresa, ki je najdaljša daleč naokoli.
Darko Zupančič

Kostanjev piknik
Tudi letos nam je bilo vreme naklonjeno in drugi kostanjev piknik v KS Regrča
vas smo spravili pod streho. Pri domu krajanov smo se zbrali 30.10.2013
ob šestnajsti uri. Letošnji piknik je potekal malo drugače. K druženju ob peki
kostanja smo povabili še krajane KS Šmihel. Krajani obeh KS so se odzvali
v lepem številu. Ob sladkem kostanju,moštu in skupnem druženju je čas
prehitro minil. Veselimo se že naslednjega našega druženja.
Aleš G.
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Kavarna doživetij Panorama in društvo za spodbujanje družabnega
življenja Naprej nazaj
Mnogi ste že opazili se v Domu
krajanov počasi, vendar zanesljivo,
uresničuje nekaj novega. V spodnjih
prostorih je vrata odprla Kavarna
doživetij Panorama, ki z novo podobo in
dogodki poskuša ustvariti sproščeno,
prijateljsko, družinsko, predvsem pa
prijetno vzdušje, kjer se dobro počutijo
vse generacije, tako otroci, kot tudi
mladostniki, starši, dedki in babice …
V Kavarni doživetij Panorama lahko
poizkusite kavo iz Kenije, Brazilije,
Kolumbije, Jamajke ali pa pravi čaj
iz Sri Lanke.. Poleg bogate ponudbe
brezalkoholnih pijač, se lahko osvežite
z več vrstami hladnega piva ali si
privoščite kozarec vina v družbi
prijateljev. V poletnih mesecih pa je
na voljo tudi sladoled.
Kavarna Panorama bo skupaj z
Društvom za spodbujanje družabnega

življenja Naprej nazaj poskušala
poskrbeti za bolj pestro dogajanje
v Domu oz. sami KS Regrča vas.
Rodil se je projekt Doživljajsko
igrišče, katerega cilj je ustvariti varen
in urejen prostor za otroško igro,
športne aktivnosti in ostalo kvalitetno
druženje. Društvo Naprej nazaj se bo
trudilo organizirati čim več igralnih dni
in različnih delavnic za otroke, ki bodo
vodene s strani prostovoljcev društva.
Organizirali bomo tudi špor tne,
kulturne in ostale družabne dogodke.
Ena od osnovnih idej Doživljajskega
igrišča je, da se v njegovo nastajanje
in organizacijo dogodkov lahko
vključi prav vsak. Imate idejo, ki
bi popestrila dogajanje v krajevni
skupnosti ali morda rešila kakšen
problem? Sedaj jo lahko, skupaj z
Društvom naprej nazaj, uresničite.
Lahko postanete naš prostovoljec in s
tem aktivno pomagate pri nastajanju
Doživljajskega igrišča in vseh ostalih
aktivnostih v krajevni skupnosti. Na
tem mestu bi se radi zahvalili članom
odbora KS, kateri so prepoznali
dolgoročne pozitivne učinke projekta

Kip sedečega Kristusa
Če se boste podali po poti na južni strani za vasjo KS Regrča vas, boste ugledali
vaško znamenitost, Kip sedečega Kristusa, postavljenega v letu 2012.
Prvotni leseni kip je bil postavljen pred nekaj stoletji in je stal do sredine
petdesetih let prejšnjega stoletja.
Ustno izročilo pove, da naj bi v času postavitve lesenega kipa divjala pasja kuga,
ki je pomorila veliko živali. Množičen pokop je bil na kraju, kjer je postavljen
sedanji kip. Starejši prebivalci KS še vedo, da se zato ta prostorček imenuje
»Pasji britof«. Sedeči Kristus naj bi varoval ljudi pred izbruhom kuge.
(Foto in besedilo: Veronika Bezeg)
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Doživljajsko igrišče in tako omogočili
njegovo razvijanje.
Ker smo Kavarna doživetij, vam
ponujamo možnost, da doživite
kakšen poseben dogodek tudi pri
nas. Ponujamo vam tudi praznovanje
rojstnega dne z vodeno animacijo za
otroke. To je aktiven in zabaven način
praznovanja, ki temelji na skupinskih,
interaktivnih igrah in ustvarjanju ter
seveda na željah slavljenca.
Vse te in še mnogo drugih trenutkov
lahko doživite ali podoživite v Kavarni
doživetij Panorama.
Prisrčno vabljeni !

Primož in Barbara

Konjereja v KS
Regrča vas
Konjereja ima v naši vasi dolgo
zgodovino, vendar se je njen prvotni
namen spremenil- konj, ki je bil v
preteklosti pretežno pomočnik je sedaj
predvsem naš prijatelj. Konji, ki so še
ostali v vasi so sedaj naši popotniki
na krajših ali daljših izletih v naravo.
Zaradi vse večje časovne stiske pa jih
vse večkrat občudujemo le v ogradi, ko
ponosno kažejo svojo moč in veličino,
ko nas vabijo k igri s svojim divjim
prhanjem ali nas samo s hrzanjem
kličejo naj jih pridemo pozdravit, ko
prepoznajo naš glas na dvorišču.
Predstavitev kmetije Staniša: Prva
kobila je v naš hlev prišla l.1998, to je
bila žrebica Dora. Nato sta prišla beli
žrebec Don in njegov polbrat Volos,
zadnja pridobitev v hlevu pa je starejša
kobila madžarske toplokrvne pasme
Madala, ki je letos spomladi žrebila
in smo dobili njeno zelo perspektivno
potomko Stelo. Dokončno ureditev
meneže (ograjenega prostora z
nasutim peskom za učenje jahanja),
je za nekaj časa prestavilo deževje,
vendar bo v kratkem urejena.
V vasi nas je le še pet konjerejcev
pa še mi se bomo morali kmalu
umakniti na poti napredku in novemu
urbanističnemu načrtu. Napredek je
občudovanja vredna smer gibanja,
vendar bomo z njim izgubili pomen
besede vas, ki je v imenu naše
krajevne skupnosti.
Mislim, da bi bil vsak od rejcev vesel,
če bi kdo od krajanov prišel na obisk
k našim konjičem in jih odpeljal na
sprehod pod sedlom ali pa na povodcu
namesto »malo« večjega psa.

Kako naprej?
Vsak si želi zdravja, sreče in
zadovoljstva.
Rad bi vam na kratko predstavil kaj
vse v resnici vpliva na naše zdravje in
počutje, ter kako na učinkovit način
poskrbeti zase in svoje najbližje.
Že pred 20 leti so se v Sloveniji pričele
raziskave na področju Biofizike
večdimenzionalnega prostora, ki
so pripeljale do spoznanja kako
deluje večdimenzionalni prostor v
katerem živimo. Nova znanost nam
je razjasnila, da obstajajo na zemlji
dve vrsti energijskih točk, zdravilni
žarki pod nadzorom pozitivne S-Alfa
Superinteligence-(bog) in smrtni
žarki pod nadzorom negativne
BETA Superinteligence- (hudič), ki
je zelo agresivna in varljiva. Smrtni
žarki povzročajo razjede v asfaltu,
podore, plazove, vrtače, v glavnem
razgradnjo materjalav in negativno
vplivajo na našo psiho in zdravje.
Izvor vseh naših problemov je

Ravno tako so v hrani, pijači, v vsem
kar uporabljamo prisotne škodljive
bioenergije in škodljive vsebine, ki
negativno vplivajo na naše telo.
Urbano okolje je v večini energijsko
uničeno, negativno vplivajo na
nas tudi škodljive oblike: kocka,
kvader, 3kotna- 4kotna piramida,
valj, krogla,stožec, križ z ostrimi
robovi. Nakit lahko ob slabem počutju
odstranite in glavobol izgine.
Zdravilne oblike pa so: sinusna kritina,
6 kotnik, 8 kotnik, 6 in 8 kotne
piramide. Vsakodnevno videvamo
v naši okolici zdravilne oblike: 6
kotni čebelji sat, 8 kotni stebri za
luči, strehe zvonikov ki so 8 kotne
piramide-pobrani robovi, 8 kotni
zvoniki in stavbe-čeprav nihče ne ve
zakaj so tako narejene.
Pogoj za zdravo življenje je zdrava
voda- deževnica in redki odročni
izviri in zdrava hrana pridelana na
področjih kjer ni smrtnih žarkov. Iz nje

v tem, ker sodobna znanost in
tehnologija ne zna ugotoviti, kako
deluje človekov BIOsistem. Tega ne
more ugotoviti zato, ker ne razume
delovanja večdimenzionalnega
prostora, v katerem živimo.
V resnici smo mi vsi odvisni od
bioenergij, ki so prisotne ob vsakem
trenutku, na vsakem delčku vesolja
in nam pomagajo, pozitivne do
zdravja in škodljive do bolezni.

pa morajo biti odstranjene škodljive
bioenergije.
Že v pradavnini so ljudje pred jedjo
meditirali- molili.Veste kaj se je med
tem zgodilo?
Vspostavili so telepatski stik z
S-Alfa superinteligenco, katera jim
je aktivirala zdravilni žarek. Med
molitvijo pa so se iz hrane in pijače
odstranile škodljive bioenergije in tako
so zaužili zdravo hrano.
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so razmere v okolju in v naši
 Sedaj
psihi veliko težje in je nemogoče

kjerkoli vzpostaviti telepatski stik s
pozitivno inteligenco. Moramo se
nahajati na aktiviranem zdravilnem
žarku, še vedno aktivni se nahajajo
ponekod v naravi- kjer spijo ali se
hranijo divje živali.
Za težje razmere obstajajo zaslonke za
zaščito psihe ter šablona VŽ s katero
si enostavno aktiviramo dinamični
zdravilni žarek širine 4,25m in v tem
krogu z meditacijo, štetjem, molitvijo
ali zahtevnejšimi postopki, se iz hrane,
pijače, zdravil in ostalih materialov
odstranijo škodljive bioenergije in
za Biosisteme škodljive vsebine,
ter vse postane zdravilno. Med tem
postopkom se nevtralizirajo aditivi
(E-ji), ki so dodajani hrani, ostanki
škropiv, umetnih gnojil, prečiščena
zdravila nimajo stranskih učinkov.
Nova tehnologija omogoča, da lahko
vsak sam poskrbi za svoje zdravje in
kvalitetno življenje do svoje smrti in pri
tem porabi zelo malo denarja. Preveč je
ljudi, institucij in ustanov, ki “skrbijo” za
nas. Zavedajte se! Noben zdravnik nas
ne more ozdravit, niti noben župnik nas
ne more spravit v nebesa, za to lahko
poskrbimo le sami.
Podrobnosti o novih odkritjih najdete
na: http://www.ati-e-import.si
Opažanja in iskušnje uporabnikov
nove Biotehnologije: http://www.
drustvo-s33.org/
S spoznavanjem biofizike in njenim
delovanjem v večdimenzionalnem
prostoru sem spoznal pomembnost
po moje glavne življenjske resnice, ki
je že zelo stara:
POMAGAJ SI SAM IN BOG TI BO
POMAGAL.
Odločitev je vedno naša!
V letu 2014 vam želim vse lepo.
Darko Zupančič

Kaj v resnici prinaša davek na
nepremičnine
Davek na nepremičnine bo nadomestil štiri dajatve:
• nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
• davek od premoženja,
• pristojbino za vzdrževanje gozdih cest ter
• davek na nepremičnine večje vrednosti.
Davčna osnova za izračun davka bo posplošena tržna vrednost
nepremičnine, zapisana v registru nepremičnin - http://www.e-prostor.gov.
si/. Za stanovanjske stavbe bo osnova v prvih dveh letih nižja, in sicer bo za
leto 2014 znašala 80 odstotkov, za leto 2015 pa 90 odstotkov posplošene
tržne vrednosti.
Davčna stopnja za stanovanjske stavbe, v katerih živite bo 0,15 odstotka.
Prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka bodo plačevali polovico
nižji davek na stanovanjske nepremičnine, invalidi na invalidskih vozičkih
pa 30 odstotkov nižji davek.
Lastnik, ki ne bi mogel plačati davka, zakon omogoča, da poda predlog za
zavarovanje obveznosti iz naslova davka z vknjižbo zastavne pravice ter
prepovedjo odtujitve in obremenitve te nepremičnine.
Za poslovne in industrijske stavbe in zemljišča bo stopnja 0,75 odstotka,
med temi za energetske objekte in zemljišča 0,40 odstotka. Zemljišča za
gradnjo stavb in druga zemljišča bodo obdavčena z 0,50 odstotka.
Kmetijski objekti bodo obdavčeni z 0,30 odstotka, druge stavbe - stavbe za
javno rabo in drugo splošno rabo - pa z 0,50 odstotka.
Kmetijska zemljišča bodo obdavčena z 0,15 odstotka, gozdna zemljišča z
0,07 odstotka. Za kmetijska in gozdna zemljišča, ki po dejanski rabi niso
trajni nasadi, je predvidena zgornja meja obdavčitve, in sicer za takšna
kmetijska zemljišča 20 evrov na hektar, za gozdna pa pet evrov na hektar.
Za stavbe, ki so nelegalne gradnje, se bo osnovna stopnja davka, določena
za posamezno skupino nepremičnin, povečala za trikrat.
Davka se ne bo plačevalo za kulturne spomenike, ki služijo za javno in
splošno rabo, sakralne objekte v lasti registriranih verskih skupnosti ter
neplodna zemljišča, varovalne gozdove in gozdne rezervate. Prav tako ga
bodo oproščene humanitarne organizacije, diplomatska predstavništva,
mednarodne organizacije in institucije EU.

Kako si izračunamo davek, ki ga bomo morali plačati?
Na strani GURS preverimo, na koliko so ocenili vrednost naše nepremičnine.
Če je ta recimo 120.000 evrov, si davek izračunamo takole:
Davek bomo naslednje leto plačali le od 80 odstotkov vrednosti
nepremičnine, zato najprej izračunamo novo osnovo:
80 odstotkov od 120.000 evrov = 96.000 evrov
Od tega bodo vsi tisti, ki v svoji nepremičnini živijo
plačali 0,15 odstotni davek.
Torej 96.000 delimo s 100 in pomnožimo z 0,15.
Dobljeni znesek je je 144 evrov.
Enak davek boste plačali, če dajete nepremičnino v najem. Če
je vaše stanovanje ali hiša prazna, pa boste plačali 0,5 odstotni
davek, kar pomeni da 96.000 delite s 100 in pomnožite z 0.5,
kar v tem primeru pomeni, da boste plačali 480 evrov davščin.
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ZA DRUŽENJE V DECEMBERSKIH VEČERIH - ENOSTAVNO IN SLASTNO
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REPKI KOZIC V KOKOSOVI
SRAjČKI

CIMeToVe ZVeZDICe

Za 4 osebe

Čas priprave: 30 - 60 min

Čas priprave: 15 min

Sestavine:
 2 beljaka

Sestavine:
 28 repkov kozic

Za 40 zvezdic

 220 g sladkorja

 1 jajce

 2 žlički limoninega soka

 Kokosova moka

 naribana lupina ½ neškropljene limone

 Javorjev sirup

 1 zvrhana žlička cimeta

 Olje za cvrenje

 noževa konica zmletih nageljnovih žbic

 Ščepec soli

 300 g zmletih mandljev

Repke kozic operemo in osušimo s papirnatimi
brisačkami. Narahlo posolimo.
Pripravimo si dva krožnika; v prvem z ročno metlico
zmešamo jajce, v drugega vsujemo kokosovo moko.
Repke najprej potopimo v jajce in povaljamo v
kokosovi moki. Odložimo jih na pladenj.
V ponvi dobro segrejemo olje (na približno 175
stopinj Celzija). V segretem olju ocvremo repke kozic.
Kozice cvremo od 2 do 3 minute in jih vmes enkrat
obrnemo. Ocvrte kozice s penavko poberemo iz olja in
odložimo na krožnik, ki smo ga obložili s kuhinjskimi
brisačkami.

Ocvrte repke serviramo na krožnike in jih pokapamo z
javorjevim sirupom ali medeno omako. Postrežemo z
belim, polsuhim vinom.

Dober tek vam želi Sonja Resman

 za obliv 1 beljak in sladkor v prahu
Iz beljakov stepemo trd sneg. Medtem, ko stepamo,
beljakom postopoma dodajamo sladkor in limonin
sok. Nato zmes še nekaj časa stepamo. 3 žlice zmesi
shranimo in pokrijemo, v zmes, ki je ostala v posodi pa
dodamo naribano limonino lupino, cimet, nageljnove
žbice in mandlje. Če se testo lepi, samo dodamo še
zmlete mandlje. Testo zavijemo v folijo in ga za eno
uro damo v hladilnik.
Pečico segrejemo na 175 stopinj, delovno površino
rahlo posujemo s sladkorjem in na njem za pol
centimetra razvaljamo testo. Z modelčkom odtisnemo
zvezdice in piškote premažemo s prihranjeno beljakovo
zmesjo. Zvezde položimo na pekač in jih v vroči pečici
na spodnji rešetki pečemo kakih 10 do 15 minut.
Zvezde naj ostanejo svetle in mehke.
Dober tek
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Božični pohod na Boričevo
z baklami in svetilkami

ki bo v četrtek, 26. 12. 2013 s pričetkom ob 17. uri, s startom pred Športnim centrom Košenice
(ob želežniški progi).
Potek božičnega pohoda:
1. Sprejem z dobrodošlico na zbirnem mestu pred Športnim
centrom Košenice.
2. Voden pohod v soju bakel in luči preko Škrjanč do Boričevega,
pod vodstvom predsednika Planinskega društva KRKA Novo
mesto, g. Antona Progarja in Simona Zupančiča. Sprejem božička
v lovski obori med njegovimi jelenčki.
3. Na Boričevem sprejem domačinov s kuhanim vinom, ogledom
jaslic in manjšim ognjemetom.
4. Povratek z zaključkom v Šmihelu okrog 20. ure.
5. Dolžina pohoda skupaj približno 6km, nadmorska višina Košenice - 194m, Boričevo - 197.

Na Boričevem bodo za nas poskrbeli vaščani, zato bomo pri jaslicah pobirali
prostovoljne prispevke. Obvezna je primerna obutev in topla oblačila.

Krajevna skupnost Šmihel,
Župnijski urad Novo mesto - Šmihel in
Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja prirejajo

Prednovoletni koncert.
V programu sodelujejo:
• Otroški pevski zbor župnije Novo mesto - Šmihel
• Mladinski pevski zbor župnije Novo mesto - Šmihel
• Moški zbor Šmihel
• Tjaša Zirkelbach, sopran
• Učenci in dijaki Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja
• Mešani pevski zbor sv. Mihael
Koncert bo v soboto, 28. 12. 2013 ob 18.45,
v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu.
Po koncertu vabi KS na kuhano vino in božični čaj. Vabljeni!

