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Vesele božične
praznike, veliko zdravja
in veliko dobrega
v letu 2022.
Srečno!
Svet KS Bučna vas in TŠD Bezgavec
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Spoštovane
krajanke in
krajani,
letošnje leto je drugo leto zapovrstjo, ko je bilo družabno življenje zelo omejeno, žal so omejitve onemogočale
organizacijo naših tradicionalnih prireditev Krajevne
skupnosti Bučna vas in TŠD Bezgavec.
Ob vstopu v novo leto je bolj kot kadarkoli pomembna
pozitivna naravnanost in povezanost med ljudmi. Verjamem, da naša skupnost to premore in da gremo optimistično v novo leto.
V letu 2021 smo se zelo optimistično lotili projektov,
nekatere smo uspešno zaključili, druge pa smo pripravili
za prihodnja leta. Svet krajevne skupnosti si je prizadeval,
da bi za svoje krajane storili karseda največ. Podali smo
mnogo pobud, in kar nekaj izmed njih je bilo tudi s pomočjo Mestne občine Novo mesto realiziranih, za kar se MO
Novo mesto lepo zahvaljujemo. Za prihodnje leto imamo
pripravljenih veliko projektov, za izvedbo pa potrebujemo
podporo MO Novo mesto, saj presegajo proračunske
zmožnosti krajevne skupnosti.
V letošnjem letu so bili izvedeni naslednji projekti:
- na Markljevi ulici je bil saniran del vodovodnega omrežja velikega premera, ki je zaradi pokanja cevi v zadnjih

desetih letih nekajkrat zalil pritličje stanovanjske hiše,
ob tem pa je bila izvedena tudi cestna razsvetljava, meteorna kanalizacija in preplastitev ceste v dolžini približno
370 m;
- na Turkovi ulici je bila izvedena sanacija dela vodovodnega omrežja in preplastitev ceste. V prihodnjem letu
je predvidena sanacija preostalega vodovoda in preplastitev ceste;
- na Daljnem Vrhu je bila dokončana cestna razsvetljava;
- v Gorenjem Kamenju je bila dokončana cestna razsvetljava in z opornim zidom sanirana brežina v Kamenski
gori;
- na Ljubljanski cesti je bila s štirimi svetilkami dograjena
cestna razsvetljava.
- Na Dolenjih Kamencah je bila izvedena razsvetljava parkirišča pri pokopališču, postavljena je bila nadstrešnica
na avtobusnem postajališču. Zaradi velike problematike
s smetmi okrog zabojnikov je bil vzorčno urejen ekološki
otok pri gasilskem domu. Ekološki otok je zamrežen z
visoko ograjo in zaklenjen, kar omogoča dostop samo
upravičenim gospodinjstvom.
Veliko smo se ukvarjali z romsko problematiko, predvsem smo zelo intenzivno opozarjali pristojne institucije
na nevzdržne razmere v naseljih, ki so v neposredni bližini
Žabjaka in Brezja ter od njih zahtevali večjo intenzivnost
pri izvajanju njihovih nalog. Organizirali smo zbore krajanov v naseljih Hudo, Muhaber in Potočna vas na temo
»Romska problematika«, na katerih sta direktor in komandir Policijske uprave Novo mesto predstavila delo policije.
V letu 2022 si bomo prizadevali čimprej začeti z gradnjo
ŠRC Dolenje Kamence in otroškega igrišča v Gorenjem
Kamenju, dograditi cestno razsvetljavo na nekaterih
delih krajevne skupnosti, sanirati vsaj nekatere dotrajane
odseke cest, začeti z gradnjo pločnika med Dolenjimi
Kamencami in Muhaberjem, v kolikor se bo pravočasno
uredilo lastništvo vseh potrebnih zemljišč, urediti nekaj
ekoloških otokov, dokončati izgradnjo javne kanalizacije in
cestne razsvetljave v Dolenjem Kamenju, dokončati projekt
sanacije vodovoda na Daljnem Vrhu, izvesti fekalno kanalizacijo na Hudem in še veliko ostalih manjših projektov.
Svet krajevne skupnosti si bo prizadeval za realizacijo vseh
pripravljenih projektov, istočasno pa bomo pripravljali
nove projekte za prihodnja leta.

Ob zaključku leta vam želim prijetne
praznične dni in veliko osebnega miru ter
srečno Novo leto 2022.
Tomaž Zoran,
predsednik Sveta krajevne skupnosti Bučna vas
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Drage krajanke
in krajani
Bučne 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 so-

občan 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 spomladi prihodnje leto
uresničena z začetkom gradnje 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 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 v 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 tri oddelčni vrtec, s prenovo
občinskih cest izboljšujemo cestne povezave v krajevnih skupnostih, mnoge

3

med njimi pa so se razveselile tudi novih
ali prenovljenih igrišč.
Tudi v vaši krajevni skupnosti bo v prihodnje v Dolenjih Kamencah zaživel nov
športno-rekreacijski park, novo igrišče pa
je predvideno tudi v Gorenjem Kamenju.
Markljeva ulica ima urejen vodovod, javno razsvetljavo in cesto, celovito je prenovljena Mirnopeška cesta, v križišču med
Andrijaničevo in Cesto brigad je urejena
varna šolska pot tudi za šolarje iz vaše
krajevne skupnosti, zahodno od Ljubljanske ceste in soseske Župnca pa je z dopolnitvijo OPPN odslej omogočena gradnja
stanovanjskih hiš in ureditev prometne,
okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture. Po že izvedeni ureditvi javne
razsvetljave in delni preplastitvi ceste,
bo Turkova ulica z obnovo vodovoda in
dokončno preplastitvijo cestišča celovito
prenovljena, v zaključni fazi je postopek
pridobivanja zemljišč za izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo vozišča na relaciji
Dolenje Kamence–Muhaber–Potočna
vas, na relaciji Dolenje Kamence–Gorenje
Kamence pa je v načrtu tudi razširitev cestišča in obnova vodovoda, ki bo potekala
tudi na Daljnem Vrhu.
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 Mestne občine Novo mesto
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Športno-rekreacijski center
Dolenje Kamence
Naša krajevna skupnost je
ena izmed največjih krajevnih
skupnosti v Mestni občini Novo
mesto in ena redkih, ki nima
nobene urejene površine za
šport in druženje.
Na začetku mandata sedanjega sveta
krajevne skupnosti smo se odločili, da
bomo to spremenili in zgradili športno-rekreacijski center na Dolenjih
Kamencah v nadaljevanju ŠRC Dolenje
Kamence, ki bo namenjen rekreaciji vseh
starostnih skupin, druženju, organizaciji
večjih prireditev. Površine bodo namenjene tudi treningom PGD Kamence, društvu TŠD Bezgavec in ostalim društvom.
Do sedaj smo našli primerno zemljišče, z

lastniki zemljišč smo se dogovorili za odkup. Mestna občina Novo mesto je tudi
že odkupila zemljišče v skupni površini
približno 7200 m2. V začetku naslednjega
leta se predvideva zasip vrtače in priprava
platoja za gradnjo igrišč.

tno
ome

Nog

V sklopu ŠRC Dolenje Kamence je predIdejna zasnova ŠRC Dolenje Kamence
videno:
- travnato nogometno igrišče, dimenzij
32m x 57 m, z atletsko stezo ovalne - pomožni objekt za hrambo orodja in
sanitarije,
oblike okrog nogometnega igrišča,
- asfaltirano igrišče za košarko standar- - parkirišče za obiskovalce,
- urejene potke med igrišči in klopce,
dnih dimenzij 18 m x 28 m,
- otroško igrišče z otroškimi igrali vseh - rezervni prostor za širitev.
Tomaž Zoran,
starostnih skupin,
predsednik sveta Krajevne skupnosti
- pumptrack poligon na približno 600
Bučna vas
m2 ,

Tlorisni pogled na obstoječe stanje zemljišča na katerem se predvideva gradnja

2

če 3

igriš
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Novo mesto priložnosti
V petek, 12. 11. 2021, je bila v zgodba. Na tej poti nenehnega razvoja bil jedro dolenjskega tehnološkega parka,
jugovzhodni Sloveniji na obisku je zelo pomembno, da imamo v bližnji je odgovor na to tveganje. Pripravil ga je
Vlada Republike Slovenije. okolici dovolj znanja, ki se preliva v po- Razvojni center Novo mesto, naslednji
Obisk se je končal z večerno javno tribune v Kulturnem centru Janeza Trdine,
na kateri je direktor Statističnega urada
postregel z veliko pohvalnimi številkami
o gospodarskem stanju, plačah, razpoložljivem dohodku, zadovoljstvu v naši
regiji ipd.
Naša regije se uvršča povsod zelo
visoko med vsemi slovenskimi regijami, pogosto smo na prvem ali drugem
mestu, takoj za Ljubljano z okolico. Zame
pa je bilo ključno sporočilo naslednje:
za blaginjo v regiji je pomembno, da je
dovolj delovnih mest, ta pa morajo imeti
čim višjo dodano vrednost. Upokojujejo
se generacije, ki štejejo preko 30.000
ljudi, nadomeščajo pa jih generacije, ki
štejejo pod 20.000 ljudi. Razliko lahko
nadomeščamo z intenzivnim vabljenjem
ljudi iz balkanskih držav, ampak to ne bo
dolgo zadoščalo. Nujno je nadomeščanje
delovnih mest z nizko dodano vrednostjo, kjer predvsem prodajamo mišice,
s tistimi, ki temeljijo na najsodobnejši
tehnologiji, lastnih blagovnih znamkah
in mednarodnih trgih, kar se nato odraža na višji dodani vrednosti in s tem na
višjih plačah.
Tehnološki razvoj je nikoli končana

slovni (in tudi javni) sektor preko novih
kadrov ter preko raziskovalno razvojnega
dela. V Novem mestu imamo srednje
in višje šole, kjer se trenutno izobražuje
preko 5.000 mladih ljudi, in visokošolske
organizacije, ki izobražujejo okrog 2.000
mladih ljudi. Vsi ti ljudje bodo generatorji
razvoja novih izdelkov in storitev.
Ko se primerjamo z razvitimi regijami
severno in zahodno v Evropi, pa tudi z
osrednjo Slovenijo, lahko opazimo, da
imajo mrežo javnih inštitutov, ki z znanstveno-raziskovanim delom ustvarjajo
in prenašajo novo znanje v poslovno
okolje. V jugovzhodni Sloveniji trenutno
ni nobenega javnega inštituta, vsi so v
Ljubljani, razen enega, ki je v Kopru.
Čeprav naša regija veliko vlaga v
raziskave in razvoj (cca 4.4% regijskega
BDP) in za dvakratnik presega slovensko
povprečje in povprečje EU. Te raziskave
izvajajo skoraj v celoti v okviru podjetij,
med katerimi seveda daleč izstopa Krka
d. d., kar pomeni, da so zelo aplikativne,
ciljno usmerjene v izdelke in storitve teh
podjetij. Če te družbe iz kakršnegakoli
razloga bistveno zmanjšajo ta vlaganja,
v regiji po vseh kazalnikih zdrsnemo na
rep. Javni inštitut, neke vrste dolenjski
Fraunhofer ali dolenjski Jožef Stefan, ki bi

mesec pa ga bo dobil na klopi tudi Državni zbor Republike Slovenije.
Dodatno spodbudo za regijsko gospodarstvo bodo občinska vlaganja v
investicije. V novembru smo na občinskem svetu Mestne občine Novo mesto
potrdili rekordni proračun za 2022, ki
vsebuje preko 40 milijonov € investicij:
zgrajeni bosta dve novi brvi čez Krko,
nadaljevala se bo obnova mestnega
jedra, dokončan bo nov bazen v Češči
vas, izpeljan bo drugi del sanacije stavb v
občinski lasti, zgrajeni bodo novi odseki
kolesarskih stez.
V duhu zadnjega filma o Jamesu Bondu
(Ni čas za smrt) lahko rečem, da ni čas za
tarnanje. V senci zaskrbljujočih COVID
statistik se jasno kaže, kako pomembno
je imeti visoko kakovostno znanost, ki
lahko hitro ponudi znanstveno utemeljene rešitve za pandemijo ter robustno
in visoko tehnološko gospodarstvo, ki v
novih razmerah najde nove trge in nove
zaslužke. Ob vseh strahovih in novih
delitvah je to tudi čas novih priložnosti.
Junake prepoznamo v zahtevnih časih.
Dr. Janez Povh,
svetnik v Občinskem svetu MONM
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Skrb za starejše

Leto 2021 je še vedno posebno, je 35 let in sicer 4. razred, nekaj let v Šen- nima posebnih težav. V hiši ima svoje
podobno kot je bilo leto 2020. tjerneju, preostala leta pa v Mirni Peči. stanovanje, sama poskrbi za vsa opravila v
Pri delu smo se prostovoljke Rdečega
križa in Karitasa srečevale z omejitvami
in ukrepi. Zaradi omejitev nismo mogle
organizirati nikakršnega srečanja ali
druženja. Območno združenje RK je za
starejše nad 70 let pripravilo darilo, da
smo jih lahko obiskale. Starejše nad 80 let
bomo obiskale in obdarile za božično-novoletne praznike. Prav tako pri Karitasu
načrtujemo obisk in obdarovanje starejših
nad 80 let v božičnem času.
Čeprav nismo pripravile srečanja, smo
spremljale življenje starejših v svojem
okolju, jih posamezno obiskovale ali
poklicale po telefonu. Vsi skupaj si želimo naslednje leto bolj prijazno. Drug
drugemu pa si zaželimo obilo zdravja in
osebnega zadovoljstva.
Vsako leto obiščemo tudi jubilante,
stare 90 let. V letu 2021 je 1. aprila praznovala častitljivih 90 let gospa MILENA
KOSTEVC iz Ljubljanske ceste. Obiskali
smo jo predstavnik KS Bučna vas, predstavnica društva upokojencev in prostovoljki KORK Bučna vas. Njen rojstni kraj
so Skopice pri Cerkljah. Med vojno je
bila izgnana v Nemčijo, tam je preživela
4 leta. Odločila se je za poklic učiteljice,
učiteljišče je obiskovala v Brežicah. Učila

Poklic učiteljice je opravljala z velikim
veseljem. Poudarila je, da so bili učitelji
zelo spoštovani.
Živi v lepem okolju skupaj s hčerko
Ireno. Ima štiri vnuke in eno pravnukinjo.
Je dobrega zdravja, povedala je, da

stanovanju. Vesela je, da lahko veliko bere.
Gospa Milena je prijetna sogovornica,
obisk je hitro minil v prijetnem klepetu.
Zaželeli smo ji še veliko let dobrega počutja in zdravja.
Marija Pugelj
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Prostovoljke KORK Bučna vas
na gradu Hmeljnik

Že nekaj let se tradicionalno srečujemo prostovoljke
KORK Bučna vas, KORK Bršljin in KORK Prečna.
Kljub vsem razmeram nam je uspelo z upoštevanjem ukrepov
organizirati skupno srečanje 7. septembra 2021. Zbrale smo se v
Gorenjem Kamenju pri Gostišču Darinka. Športno opremljene
smo se podale proti gradu Hmeljnik. Vreme je bilo lepo sončno,
zato je bil lep razgled na bližnjo in daljno okolico. Več udeleženk
je bilo na Hmeljniku prvič. Bile so navdušene, vzele smo si kar
nekaj časa za ogled gradu in okolice.
Grad je bil prvič omenjen leta 1217. Zadnji lastnik je bil Filip
Hugo baron Wamboldt pl., ki je grad temeljito obnovil. Maja
1942 so grad požgali slovenski partizani. Nekaj obnovitvenih
del je bilo konec petdesetih let 20. stoletja, ki pa so se kmalu
ustavila. Grad ima danes sicer streho, le-ta pa je v slabem stanju.
Pot v obe smeri je bila prijetna. Druženje smo nadaljevale in
zaključile v gostišču. Srečanja nas obogatijo, saj si izmenjamo
izkušnje. Naslednje srečanje prostovoljk je predvideno naslednje leto pri kolegicah v KORK Prečna.
Marija Pugelj
foto: Sonja Brezovar
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Dinamično leto 2021
za PGD Kamence

Leto 2021 je bilo za gasilce PGD iz občinskega proračuna zelo nizek, so v
Kamence zelo dinamično. letu 2021 potekale aktivnosti pridobivanja
Okarakteriziralo ga je več dejavnikov,
ki so zahtevali tudi več naporov. V leto
2021 so vstopili kot gasilsko društvo 2.
kategorije, kar so postali konec leta 2020
zaradi povečanih potreb po požarni
varnosti v svojem operativnem območju,
povečanega števila intervencij v zadnjih
letih in potrebe osnovne gasilske enote
Občine Novo mesto po dodatni pomoči
na intervencijah. Vse to je zahtevalo
dodatne dejavnosti in nakup dodatne
gasilsko-reševalne opreme.
Zaradi tega je bila glavna aktivnost
društva v leto 2021 usmerjena v nabavo
osnovnega gasilskega vozila, ki ga glede
na število in zahtevnost intervencij nujno
potrebuje. Gre se za gasilsko vozilo s
cisterno, ki ima 3000 litrov vode in vso
opremo tako za gašenje požarov, kot
tudi za ostale intervencije, s katerimi se
društvo srečuje na svojem področju. Tako
bo ob vozilu za gašenje požarov v naravi
in gozdovih v prihodnje tvorilo osnovno
tehnično moč pri obvladovanju vseh nesreč. Ker je prispevek pri nakupu vozila

finančnih sredstev pri raznih dobrotnikih
na njihovem območju ter za služenje dodatnih sredstev s pomočjo članov društva
pri raznih dogodkih, ki so se zgodili v tem
in preteklem letu na območju Mestne
občine Novo mesto in širše. Pričakuje se,
da bo vozilo v garažo pripeljalo konec leta
2021, uradni slavnostni prevzem pa se
planira za leto 2022. Sicer manjka še kar
nekaj denarja, vendar so v društvu prepričani, da bodo s pomočjo dobrotnikov
in s svojim lastnim delom uspeli zbrati še
preostanek denarja.
Tudi v letu, ki se počasi poslavlja, je bilo
kar nekaj intervencij, kjer so posredovali
domači gasilci. Do trenutka zapisa tega
članka so opravili okroglih 50 intervencij,
kar je v poprečju več kot eno na teden.
Takšno število intervencij društvo postavlja med najbolj obremenjena društva
2. kategorije v Sloveniji. Je pa leto 2021, in
tudi 2020, pri posredovanju na intervencijah prineslo dodatno težavo zaradi Covid
situacije. Tako je ob vsaki intervenciji v
stanovanjskih objektih potrebno preveriti, če so prebivalci zdravi in niso okuženi.

V primeru, da je kateri od stanovalcev
okužen s koronavirusom, je potrebno
uvesti dodatne zaščitne ukrepe. Sicer pa
v društvu ves čas skrbijo za usposabljanje
operativnih gasilcev in njihove vaje, tako,
da so ves čas zadosti usposobljeni za posredovanje na svojem območju.
Kljub korona krizi je društvo tudi v
letu 2021 izvedlo tradicionalno tekmovanje za pokal PGD Kamence, ki pa je
letos potekal nekoliko drugače, saj je bilo
potrebno upoštevati vse ukrepe NIJZ za
takšne dogodke. Na koncu ni bilo tradicionalnega druženja in ni bilo podelitve
pokalov najboljšim. Kljub temu pa so bili
zadovoljni tako organizatorji, kot tudi
tekmovalci, da se končno nekaj dogaja
tudi na terenu.
V mesecu oktobru, mesecu požarne
varnosti, so v društvu pripravili svojo
operativno vajo, kjer so preverili usklajenost delovanja gasilcev na požaru. Sodelovali so tudi pri vaji gasilskega sektorja
Novo mesto pri intervenciji na Grabnu.
Žal zaradi razmer, vezanih na epidemijo,
ni bilo mogoče izvesti dneva odprtih vrat
in predstavitev gasilcev vrtcem in šoli, kar
v društvu upajo, da bo naslednje leto to
možno izpeljati. So pa člani društva naredili predstavitev gašenja vsem zaposlenim
znanega trgovca v dolenjski regiji, kjer
poseduje več trgovskih centrov.
Za konec pa naj najavimo tudi, da se
bodo tudi letos v mesecu decembru člani
PGD Kamence oglasili pred vašimi vrati
s koledarji, s katerimi zbirajo denar za
nakup novega gasilskega vozila, ki je bilo
omenjeno že na začetku članka. Bodite
darežljivi, saj bo to vozilo lahko že jutri
pomagalo tudi vam. So pa v društvu
omenili, da pokrivajo požare na celotnem
področju krajevnih skupnosti Bršljin,
Bučna vas in Karteljevo. In ko bodo decembra pri vas trkali na vrata gasilci, se
spomnite, čigavo gasilsko vozilo bo ob
intervenciji pripeljalo k vam.

Želimo vam lepe praznike in
srečno v 2022 v imenu
PGD Kamence.

Zapisal: Andrej Grgovič
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Policija in njene aktivnosti
v našem okolišu

Veseli me, da vas lahko nagovorim ob
koncu leta, ki pa je bilo tako kot za vse
državljane tudi za nas policiste izjemno
zahtevno. Širokemu spektru nalog, namenjenih zagotavljanju varnosti ljudi na
področju prometa, javnega reda in miru
in mejnih zadev in tujcev, smo že ob začetku epidemije dodali številne nove, povezane z ukrepi za preprečevanje širjenja
nalezljive bolezni Covid-19. Ponosen sem
na sodelavke in sodelavce, saj iz dneva v
dan dokazujemo, da se zavedamo svojega
poslanstva in se ljudje tudi v najtežjih
trenutkih lahko zanesejo na nas.
Ne glede na vse obremenitve smo veliko
pozornosti namenjali prizadevanju za
izboljšanje varnosti v lokalnih skupnostih, kjer prebivajo tudi Romi. Povsem
razumemo vaše težave in z različnimi
pristopi in oblikami dela poskušamo
vplivati na zmanjšanje kršitev in drugih
okoliščin, ki vas najbolj motijo, predvsem
kurjenje z zadimljenjem okolice, glasna
glasba, uporaba strelnega orožja, vožnja
z vozili v naravnem okolju in izvrševanje
premoženjskih kaznivih dejanj. Odzivamo se na vse vaše klice in obvestila in
poskušamo z uveljavljanjem zakonodaje
vplivati na takojšnjo prekinitev motečih
dejavnikov in s predpisanimi zakonskimi
ukrepi vplivati tudi na prihodnje ravnanje
posameznih kršiteljev. Poleg naših policistov vključujemo v delo policiste iz drugih

policijskih uprav in generalne policijske
uprave. Tako nam pri delu pogosteje
pomagajo policisti s službenimi konji iz
Ljubljane in Maribora, policisti vodniki
službenih psov, ob vikendih naše enote
občasno okrepijo tudi pripadniki posebnih policijskih enot drugih policijskih
uprav, območje nadziramo s pomočjo
helikopterja in uporabljamo drugo tehnično opremo. Vse z namenom, da lahko
v primeru kršitev reagiramo hitreje in bolj
učinkovito. Na naši policijski upravi sta
na novo zaposlena policist in policistka,
ki poznata romski jezik, svoje naloge
pretežno izvajata na širših območjih, kjer
prebivajo Romi, se aktivno vključujeta v
reševanje konkretnih primerov in veliko
delata z mladimi. Posameznike iz romskih naselij opozarjata na nujnost spoštovanja zakonodaje na vseh področjih,
še posebej pa s področja varnosti.
Zavedamo se, da gre za problematiko,
ki ni rešljiva le z varnostnimi ukrepi, zato
z namenom celostne ureditve razmer
v največji možni meri, pogosto tudi kot
pobudniki, v reševanje problematike
vključujemo druge pristojne institucije
in ostale deležnike. Tesno sodelujemo z
drugimi ministrstvi in službami na našem območju, ki lahko kakorkoli vplivajo
na reševanje problematike, z župani, občinami, krajevnimi skupnostmi, aktivno
sodelujemo v varnostnih sosvetih. Pose-

bej želim izpostaviti pobudo predsednika
vaše krajevne skupnosti, na podlagi katere
sva se z načelnikom Policijske postaje
Novo mesto lahko sestala z vami na zborih krajanov. Verjamem, da delite moje
mnenje, da so bila srečanja koristna, saj
smo se odkrito in neposredno pogovorili
o številnih perečih vprašanjih.
Vaš občutek varnosti je za lokalno skupnost, policijo in druge pristojne institucije merilo (ne)uspešnosti dela in mora biti
motiv za nenehno prilagajanje aktivnosti
za izboljšanje razmer. Za nas je to eden
izmed dolgoročnih sistemskih ciljev pri
preprečevanju varnostnih dogodkov in
zasledovanju cilja – zagotavljanje občutka
varnosti pri vseh ljudeh, ki živijo na našem
območju.
Z vsemi oblikami dela, ki so se pokazala
kot uspešna, nadaljujemo tudi v mesecu
decembru. Policisti si bomo prizadevali,
da se boste tudi v prazničnih dneh počutili varno.

V imenu vseh svojih sodelavk
in sodelavcev vam želim
prijetne praznike in vse dobro v
letu 2022.
Janez Ogulin, spec.
direktor Policijske uprave Novo mesto
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Pomagajmo žrtvam nasilja

Ona in on, imenujmo ju Tina in ... Ne vemo, kaj vse hudega bi se še zgodilo
Rok, sta imela na videz vse, kar si s Tino, če se ne bi našel nekdo, ki si ni
številni pari samo želijo. zatiskal oči, ki je videl očitno, ki je razuOna je bila lepa in uspešna mlada ženska, on prav tako uspešen poslovnež.
Zgradila sta si čudovito hišo, kmalu so
drug za drugim na svet prišli njuni otroci
in na prvi pogled je bilo videti, da je idila
popolna. Že res, da so se »držali bolj
zase«, pa bi kdo rekel, da so taki časi ali
da so povsem srečni v svoji intimi in ne
potrebujejo nikogar drugega. Že res, da
je bilo opaziti, da plamen v Tininih očeh
počasi, a zanesljivo ugaša, da hodi vse se
bolj sključeno, pa bi kdo rekel, da bo že
minilo, da so za to krive neprespane
noči, ki v skrbi za majhne otroke pustijo
sled utrujenosti na vsaki mamici. Pa ni
bilo bolje, v tistih vedno redkejših trenutkih, ko je Tina le za kratko stopila
iz hiše, je bilo v njenih očeh videti le še
strah. Prekinila je prav vse stike s svojci,
prijatelji in celo takrat bi še vedno kdo
rekel, da je to njena stvar, njena odločitev

mel, da je pri tej družini nekaj zelo narobe
in poklical policiste. Ni bil eden izmed
tistih, ki bi se obrnili stran, češ, da to
ni njegov problem, da gre za zasebno
stvar in se ne gre vmešavati v dogajanje
za zaprtimi vrati ... K sreči je bil eden
izmed tistih, ki je ravnal odgovorno, ko
je zaznal neizgovorjeni klic na pomoč.
Policisti so se takoj odzvali in zelo
hitro ugotovili, da je Tina žrtev izjemno
hudega nasilja, da se za stenami te hiše
dogaja pravi pekel. Da je bilo vse skupaj še huje, so bile priče ali celo žrtve
nasilja tudi njuni otroci. Nasilnežu so
policisti prepovedali približevanje Tini
in otrokom, za nasilje pa bo odgovarjal
pred sodiščem. Korak za korakom so
kriminalisti uspeli ugotoviti, da je Rok
povsem nadzoroval Tino in si podredil
njeno življenje. On je bil tisti, ki jo je
prisilil, da je pretrgala stike s svojci in
prijatelji, saj ji je v nasprotnem primeru

grozil, da bo ubil tudi njih. Nadzoroval je njen telefon, elektronsko pošto,
dejansko je nadzoroval prav vsak njen
korak. Ne gre opisovati vseh krutih podrobnosti, a dejstvo je, da je Rok s Tino
že dolgo ravnal zelo grdo in ponižujoče.
Grozil ji je, ji omejeval gibanje, jo pogosto
pretepal, jo poškodoval, se nad njo izživljal
in jo poniževal, z nasiljem ni prenehal niti
v času njene nosečnosti. Žal je Tina doživela tudi veliko razočaranje, ko je svoje
težave zaupala nepravi osebi in potem je
bilo le še huje. Bilo je celo tako hudo, da
je pomislila na to, da bi si vzela življenje.
Tina in otroci so trenutno na varnem.
Ne vemo, kakšne posledice bo na življenja
mlade ženske in nedolžnih otrok pustilo dolgotrajno in kruto nasilje. Zagotovo
jih čaka še dolga in težka pot, na kateri
pa ne bodo sami, saj jim bo nudena vsa
ustrezna pomoč. Mi jim želimo vse dobro.
To je le del zgodbe enega od primerov nasilja v družini, ki so jih policisti in
kriminalisti obravnavali na območju PU
Novo mesto. Zavedamo se, da je primerov nasilja v družini še veliko več, prav
tako žrtev, ki trpijo in so izpostavljene
hudemu nasilju, ne le fizičnemu, pač pa
tudi psihičnemu, ekonomskemu... Žrtve
nasilja so pogosto tudi otroci in starejši, ki
po izkušnjah policistov zaradi odnosa s
povzročiteljem nasilja redko prepoznajo
nasilje in poiščejo pomoč. Še posebej
pa je težko v teh zahtevnih časih, ko
imamo zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja virusa manj stikov kot sicer in so
družine zaprte med štirimi stenami.
Vsak primer je zgodba zase o nasilju,
je zgodba, ki je ne bi smelo biti. Vzemite si
čas za razmislek, kolikšna je verjetnost,
da je tudi vaši bližini kakšna Tina, ki
nujno potrebuje pomoč, ker sama tega ne
zmore. En klic lahko pomeni ogromno.
En klic lahko nekomu reši življenje,
pred nasiljem zavaruje najbolj ranljive,
reši otroke. Ne zatiskajte si oči, ukrepajte
in prijavi nasilje. Pokličite na številko
113 ali na anonimni telefon policije
080-1200.
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Romska problematika

Glede na povečano prisotnost
kriminalnih dejanj na
območju Muhaberja, Hudega
in Potočne vasi Krajevna
skupnost Bučna vas nenehno
opozarja pristojne institucije,
med drugimi tudi Policijo,
da je potrebno ukrepati
in prebivalcem zagotoviti
občutek varnosti.
Na pobudo Krajevne skupnosti Bučna vas smo se s Policijo dogovorili, da
organiziramo zbore krajanov v najbolj
izpostavljenih naseljih. Na Muhaberju
je bil zbor izveden 14.10.2021, v Potočni
vasi 21.10.2021 in na Hudem 28.10.2021.
S strani Policije sta bila prisotna direktor Policijske uprave Novo mesto gospod
Janez Ogulin in komandir Policijske uprave Novo mesto gospod Robert Zupančič.
Na zborih so bili kot organizatorji prisotni
tudi predstavniki Krajevne skupnosti
Bučna vas.

Krajani smo se ga udeležili v velikem
številu, saj skoraj ni bilo hiše, ki ne bi imela
svojega predstavnika. S svojo prisotnostjo
smo dokazali aktualnost problematike, da
nam ni vseeno, kaj se pri nas dogaja in da
zahtevamo spremembe, saj na tak način
v bližini romskega naselja ne moremo več
mirno živeti. Direktor in komandir sta
predstavila pristojnosti policije, ukrepe, ki
jih že izvajajo, razložila pomembne dejavnike za uspešno reševanje kaznivih dejanj
ter podala nekaj napotkov krajanom, kako
ukrepati v primerih, ko so oškodovani.
Prebivalci so si bili enotni in predstavili
vsakodnevne težave: vlomi, kraje, streljanje, droge, kurjenje, strah pred bližajočimi prazniki, ko se na veliko uporablja
pirotehnika, brskanje po kontejnerjih in
razmetavanje smeti. Jasno so povedali, da
so kršitve vsakodnevne, zato jim zmanjkuje volje, da jih prijavljajo in kar naprej
kličejo policijo. Predvsem so izpostavili
stalne mimohode Romov, ki se mimo hiš
sprehajajo podnevi, pa tudi v večernih in
nočnih urah. Na svojih sprehodih iščejo

bližnjice mimo hiš, vrtov in njiv. Mimogrede si ogledajo, če je kaj „zanimivega“.
Posledica teh mimohodov so pogoste
kraje in nelagodje lokalnega prebivalstva,
ki se na svojih domovih ne počuti več
varno. Krajani smo poudarili, da so potrebne temeljite spremembe zakonodaje
in da je potrebno zagotoviti večjo varnost
v naših naseljih, kar je trenutno možno
zagotavljati samo z namensko patruljo, ki
bi se gibala 24/7 na tem območju.
Krajani so bili zadovoljni, da so jim
policisti prisluhnili in upajo, da srečanje
ne bo izzvenelo v prazno. Od direktorja
Policije pričakujemo, da bo uspešno
predstavljal naše probleme tudi državnim
institucijam, da bi odločevalci razumeli
našo problematiko.
Komunala Novo mesto bo na najbolj
onesnažena mesta napotila osebe, ki pri
njih opravljajo družbeno koristno delo,
da poberejo smeti in tako očistijo nekaj
lokacij. Krajevna skupnost je že določila
nekaj lokacij, ki so najbolj onesnažene.
M.L. in M.D.R.
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Obrazi naše krajevne skupnosti

Andreja Verček,
intervju
To kar je pomenila Ksenija Benedetti za
državni protokol, pomeni Andreja Verček
za družbeno in družabno življenje
krajanov Potočne, ter širše, Bučne vasi.
Je ena vidnejših aktivistk naše Krajevne
skupnosti, članica TŠD Bezgavec, ki že
vrsto let vodi naše krajane v sodelovanju
z Boris Tourom širom Slovenije, tudi čez
mejo. Organizirala ali sodelovala je pri
številnih dogodkih v župniji in KS kot je
stari običaj Marijo nosimo, silvestrovanje
prebivalcev Potočne vasi, izleti in pohodi
TŠD, martinovanja, ogled adventnih
mest in Župnijski dan v Bezgavcu.
Andreja se je že zelo zgodaj vključila v
župnijski pevski zbor, kjer je poleg glasu
razdaja tudi svoje organizacijske sposobnosti. Po končanem študiju ekonomije
svoje znanje in izkušnje z delovnega
mesta uporabila za organizacijo izletov
in družabnih dogodkov. S časoma pa se je
njeno delovanje razširilo na več področij.
Njeno prizadevanje si vsekakor zasluži, da
jo pobliže spoznamo, tudi kot spodbuda
ostalim, k aktivnejšem vključevanju v
aktivnosti, ki jih organizirajo družbeni
subjekti naše KS.
Andreja, ne morem se izogniti vtisu,
da Potočna vas po številu družabnih
dogodkov prednjači pred ostalimi naselji
naše KS. V čem je umetnost, so tam ljudje
kaj drugačni od ostalih ali je stvar v
aktivistih, motivatorjih?
Ni dovolj le ideja, preprosto morajo biti
za stvar tudi ljudje. Vsi po malem smo
aktivisti in motivatorji. Eni pa imamo to
prednost, da smo na svoji poti vztrajni, se
znamo ob padcu pobrati in nadaljevati.
Na začetku trema, nato slediš sanjam
in s svojimi dejanji osrečuješ sebe in
ljudi, ki so ti blizu, z leti in izkušnjami

pa se človek prepusti času, vremenu ter
odličnemu razpoloženju. Prednost vidim
tudi v naši majhnosti (Potočne vasi), saj
smo tako lahko še bolj povezani. Ko je bil
eden izmed naših otrok v šoli vprašan,
kaj je tako posebnega v njegovi vasi, je z
navdušenjem povedal, da zato, ker smo
prijatelj. In res je tako.
Kateri so tisti najbolj prepoznavni
dogodki, ki ste jih izvedli v Potočni vasi?
Začelo se je preprosto z vsakoletnim
pohodom na Dobravo. Kondicijo smo
običajno nabirali s pohodi v okolici (Trška
gora, Rigelj, Bezgavec, Dolž..). Se junaško
povzpeli na Golico, Nanos, Kriško Goro,
Krnska jezera… Naš največji podvig so
bila Triglavska jezera. Očarale so nas
tudi lepote NP Plitvičkih jezer, ogledali
smo si znamenitosti Zagreba. Dame pa
smo si privoščile oglede opere ali baleta
tako v Ljubljani in Zagrebu. Izpeljali smo
tudi kolesarski izlet. Z veseljem smo se
udeležili vseh aktivnosti TŠD-ja. Izpostavila pa bi še naše tradicionalne dogodke
kot so: maša po namenu prebivalcev
Potočne vasi, kuhanje golaža in druženje

na pikniku, bowling, tradicionalni izlet v
Vipavo in Dornberk, z vlakom na ogled
novoletno okrašene Ljubljane... Ne smem
pa pozabiti na ljudsko pobožnost »Marijo
nosijo«. Leto smo običajno zaključili s
silvestrovanjem, kjer so se skovali načrti
in izzivi za prihajajoče leto.
Katere vrste dogodkov so ljudem najbolj
ljubi?
Dogodki in dogajanja smo vedno izbirali
tako, da se je našlo za vsakogar nekaj. Naš
moto je bil, da dosežemo še tako »velik«
cilj skupaj in vsi. Pri tem si pomagamo, se
spodbujamo, ker so le tako lahko na koncu
»napori« in žulji pozabljeni. Najljubši
pa so vsekakor dogodki, ko se med sabo
povežemo vse generacije, kot na primer
ob maši po namenu prebivalcev Potočne
vasi in kuhanje golaža s piknikom. Na tem
smo se običajno zbrali prav vsi vaščani.
Družina ti veliko pomeni in svoje vrednote
uspešno prenašaš na sina in hči. Na
katerih področjih sta angažirana?
Tako je, družina je zame največja dragocenost, darilo poslano od Boga. Želim si,
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da je to za njiju ena največjih vrednot in varen pristan v času
življenjskih viharjev. Druga pomembna vrednota je vsekakor
čut za soljudi. Že od otroških let sta del dogajanja in sta pripravljena sodelovati. Klemen je svoje navdušenje nad našimi
podvigi tako pri 14 letih strnil kar v Potočensko himno, da
lepše vasi na tem svetu ni… Dogodke rad ujame v objektiv
(objave tudi v glasilih Krožišče). Je član PGD Kamence in
OZRK Novo mesto. Anamarija je že kot otrok znala najti
dobre ljudi, stkati prava prijateljstva in jih povezati najprej
z našo družino, kasneje pa so postali del naše skupnosti. Z
velikim veseljem je priskočila na pomoč (kot animatorka) pri
verouku, pri malo večji skupini v 1. in 2. razredu. Z letošnjim
letom je tudi članica Pihalnega orkestra Krka. Oba sta se
navdušila tudi nad zborovskim petjem in se tako vključila v
župnijski pevski zbor.
V TŠD bi si želeli številnih Andrej Verček. Si pripravljena prevzeti
vidnejše funkcije?
Žal univerzalne formule ni. Takšne Andreje Verček, brez
podpore in sodelovanja družine, sosedov, prijateljev, znancev…, nebi bilo. S svojimi znanjem in talenti sem vsekakor še
vedno pripravljena sodelovat pri projektih TŠD-ja. Pri svojem
delu še vedno rastem , raziskujem, odkrivam… Skupnimi
močmi gre vedno lažje. Zato se pustimo presenetiti kam nas
bo vodil korak in kaj nam bo na tej poti zaupano…

Vesele božične in
novoletne praznike
ter vse lepo v
prihajajočem
novem letu.
Izolacija za boljši jutri.

Kaj bi zaželela našim krajanom v božičnem času?
V teh prazničnih dneh želim našim krajanom, poleg zdravja
še obilo razumevanja in medsebojnega spoštovanja.
Spletni pogovor vodil
Peter Košak

Vesele božične praznike
in srečno novo leto
2022
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Jernej Fabijan,
inštrumentalist,
zborovodja,
korepetitor in
skladatelj
Obiskovalec koncertov klasične in
sakralne glasbe bo na koncertnem listu
poleg repertoarja prebral tudi osnovne
podatke o izvajalcih.
O Jerneju Fabijanu običajno pišejo z
izbranimi besedami:
»Diplomant novomeškega Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja je svoje
formalno glasbeno izobraževanje orgel
pričel že v času osnovne šole pri prof.
Mateju Burgerju, nato pa je nadaljeval
pri različnih profesorjih, med drugim pri
prof. Milku Bizjaku, prof. Aleni Zorini in
prof. Mariu Perestegiju. Svoje glasbeno
znanje s pridom izkorišča pri vodenju
različnih pevskih sestavov, pisanju zborovskih in orkestralnih aranžmajev, pa
tudi novih skladb.
Je zelo iskan korepetitor na klavirju,
predvsem rad sodeluje s solisti - od začetnikov do mednarodno uveljavljenih
opernih pevcev.
Aktiven je v zasebni glasbeni šoli, vodi
pet različnih vokalnih sestavov, poleg
tega je sodeloval kot korepetitor na vajah
in timpanist v predstavah opere »Pod
svobodnim soncem«. V stalnem duu trenutno nastopa s sopranistko Tjašo Primc.
Že kar nekaj let je tudi član Pihalnega
orkestra Krka, kjer igra fagot.
Jernej, obvladaš zborovsko petje,
korepeticije, različne družine glasbil.
Katera je tvoja prva izbira, ljubezen?

To je kot bi vprašali starša, kateri otrok je
njegov najljubši. Rad imam klasično glasbo. Čeprav igram precej stilov, je vseeno
klasika moj dom.
V klasiki edino doživim “kocine”, kot
se glasbeniki radi izrazimo. Tako da bi
bil odgovor na zgornje vprašanje precej
težek. Mogoče se bolje izrazim, če rečem,
da je moja najstarejša ljubezen zborovsko
petje.
Običajno so na koncertih solisti v
središču pozornosti. Kakšna je vloga in
odgovornost korepetitorja?
Korepetitor je najboljši takrat, ko se ga
ne opazi. Vse bolj spoznavam, da med
pojmoma “dober pianist” in “dober korepetitor” ni enačaja.
Če si po končani določeni izobrazbi lahko
dober pianist, moraš imeti za dobrega
korepetitorja tudi nekaj daru. Bistvena
naloga je, da daješ solistu podporo, da ga
loviš, spremljaš njegovo trenutno občutenje glasbe in se mu skušaš kar najbolj
prilagoditi. Solista moraš dopolniti, vendar ne “prekriti”.
Sam v tem zelo uživam, kar se verjetno
tudi pozna na številu koncertov, ki jih na
leto izvedem s solisti.

Vsi krajani poznajo naše narodnozabavne glasbenike Franca Potočarja,
Henrika Burkata in njegova sinova, ki se s
klasično glasbo ukvarjata profesionalno.
Na področju klasične glasbe jim sledi
ena krasna generacija tako pevcev kot
inštrumentalistov. Kdo so ti fantje in
dekleta?
O razlogih za razvoj te mlade generacije
razmišljam že kar nekaj časa.
Novo mesto je na sploh trenutno prestolnica glasbe - ne samo klasične. Imamo
malo morje izvrstnih amaterskih in
profesionalnih glasbenikov; iz nobenega
drugega kraja trenutno ne prihaja tako
nacionalno prepoznanih bendov (DMP,
Dan D, Mrfy, da naštejem samo nekatere).
Jure Longyka, voditelj na Radiu Slovenija, je izjavil, da je gotovo nekaj v našem
zraku (pa to ni cviček, da ne bo pomote).
Meni se zdi, da je to predvsem posledica
naklonjenega okolja in staršev, ki morda
niso imeli priložnosti za glasbeno udejstvovanje.
Pozitivna spodbuda je gotovo tudi možnost vključitve v razne zasedbe, ko
zaključijo s svojim šolanjem - od bendov,
ansamblov do orkestrov in zborov.
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kantate in zasedba bo malo drugačna, kot so je obiskovalci
bili vajeni zadnjih par let. Ker je največja nagrada za izvajalca
dober obisk koncerta, si tega tudi letos močno želimo. Seveda vse upoštevajoč takratne razmere in vladne omejitve.
Taki koncerti so tudi velik finančni zalogaj, zato bomo veseli
vsakega prostovoljnega prispevka obiskovalcev, ki bi nam pomagal pokriti stroške.
Spletni pogovor vodil Peter Košak

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.
Lepe božične praznike in
srečno 2022 vam želi

Pravijo, da bi vsak človek lahko bil »odličnjak« na svojem področju,
če bi le pravočasno prepoznali njegov talent in imel podporno okolje,
ki bi ga spodbujalo k razvoju njegovega daru. Kaj oz. kdo je tisti, ki je
bistveno prispeval k prepoznavi in razvoju vašega talenta?
Moram reči, da sem imel, kar se tega tiče, kar srečo. Vedno
sem znašel pri dobrih mentorjih, ki so me vodili po poti učenja,
začenši z že prej omenjenim Tonijem Burkatom, ki mi je podal
prve lekcije klavirja. Glavni potisk na pot v (pol)profesionalno
ukvarjanje z glasbo se je pa zgodil leta 2003 ali 2004, ko me je,
po moje ne toliko zaradi prepoznave talenta, kot zaradi splošne potrebe, župnik Miro Virant prosil za vodstvo otroškega
pevskega zbora. Moram pa pri vsem tem omeniti tudi tri, ki
so najbolj vplivali na moje razumevanje in ljubezen do glasbe.
To so: Romana Križman, zborovodkinja na OŠ Bršljin, Aleš
Makovac, ki mi je dal največ teoretičnega znanja za glasbeno
udejstvovanje in Matevž Novak, ki mi je pokazal tudi globlje,
čustveno dojemanje glasbe z druge strani, ne samo preko strogega sledenja notam.
Kakšni so tvoji načrti za naprej in ali lahko v napovemo kakšen
koncert za naše krajane v božičnem času?
Po več kot 15-letih aktivnega udejstvovanja v glasbi na širšem
območju Novega mesta in organizaciji raznih dogodkov, si
želim, pa čeprav se to morda sliši smešno, da bi kdo mlajši
ali pa vsaj kdo drug prevzel moje delo, in bi enkrat jaz užival na koncertu. Ampak, ker se letos ta kandidat še ni javil,
bom z zborom v nedeljo, 26. decembra 2021, ob 18. uri,
izvedel »Božično kantato« slovenskega skladatelja mlajše generacije, Andreja Makorja. Ta koncert bo po letu premora,
upam, spet malo polepšal praznično vzdušje. Koncept same

Aleš Činkole
Katarina Ponikvar
Matjaž Kužnik
Rok Potočar
Janez Jerman
Ana Zaninović
Rebeka Turk
Karmen Mirtič

040 201 090
051 422 622
051 224 887
051 608 070
031 696 800
08 20 57 155
08 20 57 155
08 20 57 155
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Jaka Špoljar –
mladi kolesar z
Muhaberja
Na cestah v naši okolici velikokrat
srečamo kolesarje v dresih Kolesarskega
kluba Adria Mobil, ki včasih v skupini,
včasih pa posamezno, vztrajno
poganjajo kolesa in sledijo svojim
začrtanim ciljem. Kako pa izgleda pot
od kolesarjenja na domačem dvorišču
do svetovnega prvenstva, pa nam pove
naš mladi sokrajan.
Jaka, kako je je izgledala tvoja kolesarska
pot od prve zmage, ki so jo v kategoriji
šolski otroci z gorskim kolesom dosegel
v Mirni Peči , pa do danes, ko te čaka
prestop v člansko konkurenco?
Takrat še nisem treniral. Leta 2013 me
je bodoči trener Sandi Papež povabil,
da se pridružim mladim kolesarjem na
zimskih treningih. In od takrat so kolesarski treningi moj način preživljanja
prostega časa.
Kako potekajo kolesarski treningi?
Pred korono smo trenirali skupaj cela
ekipa. Sedaj pa večina treningov poteka
idividualno. To ima svoje dobre in slabe
lastnosti. Dobro je, ker delaš po svojem
programu, daš poudarek tisti obliki treninga, ki jo v določenem času potrebuješ,
ni se ti treba prilagajati, pa seveda tudi
možnost okužb je na ta način manjša.
Slabo pa je, ker nimaš nobene primerjave,
včasih pade tudi motivacija in pa ekipni
duh, oziroma povezanost z ekipo ni enaka, kot kadar treniramo skupaj.
Treniram po programu trenerja, ki nam
ga pošlje na aplikacijo za treniranje.
Treningi so prilagojeni glede na profil
naslednjih dirk. V kolikor sledi dirka na
klanec tako tudi treniramo, če sledi ravninska dirka pa treniramo več ravnine.

Vsi treningi niso le tempo vožnja, ampak
delamo tudi različne intervale, kot so
šrinti, spreminjanje tempa na klanec,
tempo vožnja na klanec. Pri teh intervalih
uporabljamo merilce moči. Vsak kolesar
ima glede na opravljene teste svoje cone
moči po katerih trenira. Na podlagi teh
con in vrste treninga trener določi koliko
časa moraš vrteti določeno moč in na
kakšnem terenu. Treningi so različno
dolgi, od 15 do 20 ur oziroma 350 do 600
km na teden.
Sodeloval si na več mednarodnih
tekmovanjih od dirk v tujini, olimpijskih
iger mladih, kjer si bil zastavonoša. V
kakšnem spominu sta ti ostala zadnje
evropsko in svetovno prvenstvo?
To, da si izbran v slovensko reprezentanco, je posebna čast. Obleči slovenski dres
in zastopati barve svoje države, je nekaj
res posebnega. Letos sem nastopil na
evropskem prvenstvu v Italiji, v Trentu.
Vozil sem vožnjo na čas in na cestni dirki.
Vzdušje je bilo čisto koronsko. Dirka je
potekala brez navijačev. Ravno nasprotno
pa je bilo na svetovnem prvenstvu v Belgiji, ki se je odvijalo na dveh mestih. Že
na samem treningu in ogledu proge je
bilo veliko navijačev. Na dirki pa še veliko
več. Tam sem res doživel in začutil, da je

»Belgija dom kolesarstva«. Tu se je čutila
velikost dirke. Stil dirkanja je veliko bolj
agresiven in nervozen.
Meni, ki kolesarstvo poznam bolj s TV ekranov, se to
zdi težko razumljiv šport. Nastopate kot ekipa, voziš
za ekipo, rezultat pa pripada samo posamezniku.
Tega, da dirkamo za ekipo, smo naučeni.
Drugačnega načina ne poznamo, drugače
ne gre. Dirkaš za tistega, ki je sposoben
prevoziti klanec, kadar gre za težko dirko
z veliko vzponi. Ko gre za ravno dirko pa
se pomaga tistemu, ki je lahko najhitrejši
v ciljnem sprintu. Ekipa pomaga najboljšemu na določenemu terenu. To je tako,
kot pri košarki, nekdo, ki je majhen in
težko zabije koš, poda žogo tistemu, ki to
lahko stori. Kadar zmaga član moje ekipe
in sem bil jaz njegov pomočnik, sem tega
vedno zelo vesel, mogoče še bolj, kot če
zmagam sam.
Tudi ti si zabeležil, kar veliko lepih
rezultatov v katere je bilo vložiti veliko
truda in treningov, najbrž se je bilo včasih
treba tudi čemu odpovedati?
Vsekakor brez dela ni nič. Treba je pridno trenirati. Če delaš po planu, ki ti ga
predpiše trener in si pri tem dosleden, se
zagotovo pokaže napredek in s tem tudi
rezultati. Je pa tudi kar nekaj odrekanja.
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tudi takrat, ko ne gre ravno po planu. Veliko podporo mi nudi
tudi Kolesarski klub Adria Mobil, ki poskrbi za opremo, prevoze, priprave, servisiranje koles ... Uspehe smo gradili skupaj
z ekipo in trenerji. Moja prva trenerja sta bila Sandi Papež in
Srečko Glivar v kategoriji dečkov, zadnja 4 leta pri mlajših in
starejših mladincih pa sem treniral pod okriljem trenerja Josipa
Radakovića.
Pa še pogled v kolesarsko prihodnost, motivacije ti najbrž ne
manjka?
Čaka me prestop v člansko ekipo. Tu bom spet začetnik, konkurenca je močna. Dirke so zahtevnejše, daljše. Motivacija mora
biti, brez nje bi že zdavnaj postavil kolo v kot. Motivacija so
dobre predstave na dirkah, pa biti izbran in dirkati za slovensko
reprezentanco. Za to so potrebni dobri rezultati, oziroma dobre
predstave na dirkah. Sedaj je motivacija čim bolje se vklopiti
v člansko ekipo in nabrati izkušnje od starejših fantov, katere
upam, da bom lahko čim prej izkoristil v svoj prid in zabeležil
prvo zmago v članski konkurenci. Ena od mojih velikih želja je,
da bi lahko nastopil na dirki po Sloveniji.
Morje vidim večkrat pozimi, ko hodimo na priprave in treninge,
kot pa poleti. Naš glavni del sezone je poleti, tako, da poleti ni
veliko časa za oddih.
Ekipo, ki pripomore k uspehu sva že omenila, ampak brez podpore
staršev in trenerjev jih najbrž tudi ne bi bilo?
Ja, itak. Na prve mestu so starši. Nikoli ni bil problem , ko me je
bilo treba zapeljati na trening. Sicer je kolesarstvo, glede prevozov, za starše kar prijazen šport, saj doma sedem na kolo in se
odpeljem na trening. Tako se že ogrejem. Ampak brez podpore
staršev ne bi šlo, ne finančno, predvsem pa je pomembna njuna
moralna podpora, ko mi stojita ob strani tako ob uspehih in

Jaka, tale naš krajevni časopis bo izšel v prednovoletnih dneh,
ki so nekako še posebej namenjeni načrtom in dobrim željam.
Načrtov ti ne manjka, želim ti da se ti uresničijo tudi želje in
da dosežeš čim več zastavljenih ciljev, predvsem pa da uživaš
tudi na poti do njih.

Uspehi Jaka Špoljarja:
• Zmaga v pokalu Slovenije
• Državni prvak v posameznih kategorijah
• Prvo mesto v pokalu Slovenije (dečki C U13 2015, dečki
B U14 2016, dečki A U15 2017, mlajši mladinci U17 2019,
starejši mladinci 2020, 2021)
• Cestni državni prvak v kategorijah (dečki B 2016, dečki A
2017, mlajši mladinci 2019, starejši mladinci 2021)
• Državni prvak v vožnji na čas (dečki C 2015, dečki B 2016,
mljaši mladinci 2019, starejši mladinci 2021)
• Državni prvak v dirki na točke (mlajši mladinci 2019)
• Zmaga na mednarodni 3-dnevni dirki v Berlinu leta 2015
(deček A)
• Večkratni državni prvak v različnih disciplinah na dirkališču
• Nekaj zmag še na ostalih dirkah in nekaj tudi v tujini, predvsem v sosednjih državah Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Vesele božične praznike,
srečno na cesti in v letu 2022
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Intervju
Gašper Ljubi
Gašper, poseben fant
iz Muhaberja. Tako sem
ga dolga leta dojemal in
sprejemal, ko je mimo moje
hiše opravljal vsakodnevne
sprehode.
Vedno v družbi, nikoli sam, in
nikoli molče.
Ko sem na pobudo
sosede Tanje z njim prvič
spregovoril, sem ugotovil, da
je izredno srčen.
Drugače je poseben, kot sem si ga predstavljal na prvi, drugi, ali petinšestdeseti
pogled. Poseben je po zavzetosti, po skrbi
za čisto okolje. Uau, še je nekdo, ki mu je
mar v kakšnem kraju živimo. Svojo odgovornost do okolja ne izkazuje s tem, da
bi se rinil v prve vrste, ko se kandidira za
takšne in drugačne politične ali družbene
položaje, ampak drugače.
Drugače, kot smo vajeni. Z akcijo. Ne razpravlja, kaj bi bilo potrebno storiti, ampak
to, kar je v njegovi moči, to stori. 26-letni
Gašper Ljubi vsak teden po Muhaberju,
Potočni vasi in delu Dolenjih Kamenc in
Ljubljanske ceste pobira smeti. S kanto v
roki in palico skrbi, da se sprehajalci ne
zgražamo nad odpadki ob in na sprehajalnih poteh.
Gašper, za začetek bi te prosil, da poveš
nekaj o sebi.
Star sem 26 let in letos sem zaključil šolanje na OŠ Dragotina Ketteja. V prostem
času se ukvarjam z mediji - fotografijo in
videom. Rad imam sprehode v naravo, saj
me to pomirja. Rad poslušam glasbo, tudi
klasiko, vendar pa ne maram opere. Posebno imam rad živali, najbolj pa kužke.
Zadnje čase tudi veliko berem.

Zaupaj nam prosim, kako poteka tvoj dan.
Sedaj, ko več ne hodim v šolo, spim malo
dlje. Tako, da vstajam ob 9-ih. Ko pojem
zajtrk, se malo zadržim ob televiziji, potem pa grem k babici na kapučino. Ko vse
to opravim, sledi pospravljanja stanovanja
- pranje posode, sesanje, pomivanja tal…
Kar je pač potrebno storiti. Ob sredah
hodim v VDC (op. Varstveno-delovni
center), kjer trenutno izdelujemo okraske
za Krko. Tam imam veliko prijateljev, s
katerimi že vrsto let hodimo skupaj na
letovanje.
Gašper, ker smo časopis krajevne
skupnosti Bučna vas, bi te prosil, da nam
poveš, kaj ti je v našem kraju najbolj všeč?
Všeč mi je gozdiček na Muhaberju, ker,
če ga ne bi bilo, bi bilo veliko bolj onesnaženo zaradi prometa. Še posebno je
lep ta gozdiček jeseni, ko listje spreminja
barvo in je zares čarobno. Drugače mi je
pa všeč, ko se organizira sekanje pirhov,
tega dogodka nisem še nikoli zamudil.
Pa tudi, ko smo imeli pri mlinu srečanje
krajanov, je bilo zelo lepo.
Ali je kaj takega kar pogrešaš?
Niti ne, edino pločnik in javno razsvetljavo od Potočne vasi do Kamenc, saj bi

tako bili sprehodi veliko bolj varni. Ker se
navdušujem nad amaterskim gledališčem,
bi si želel, da bi bil kje v bližini. Eden lepših
trenutkov v življenju je bil, ko sem kot
sovoditelj, v okviru dramskega krožka,
povezoval prireditev, ki jo je organizirala
Krka.
Če bi imel čarobno palico, kaj bi spremenil
v današnji družbi?
Spremenil bi ljudi, da bi bili prijazni in ne
bi odmetavali smeti v naravo, saj je preveč
lepa in ni prav, da se do nje tako obnašamo. Že od majhnega pobiram smeti, ker
želim, da je naše okolje lepo. Sprehod je
veliko lepši, če ob poti ne vidim smeti.
Kako pa poteka tvoje prostovoljno delo,
sedaj že za dobršen del KS Bučna vas?
Vsak dan grem na sprehod, da si vse
ogledam, potem pa grem enkrat na teden
z mojo opremo, da poberem vse smeti.
Če pogledava v prihodnost, kakšni so tvoji
načrti oziroma kaj si želiš?
Več možnostih je odprtih, katere niso
odvisne od mene. Sedaj, ko se je spremenila zakonodaja, je za osebe s posebnimi
potrebami delo bolj dostopno, kar me zelo
veseli. Ena od možnostih je, da bi delal
prakso na lokalnem radiu.
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Imam pa eno veliko željo, in sicer si želim, da bi svoj 30. rojstni
dan praznoval s prijatelji v gostilni.
Ker se bliža Božič in Novo leto, kaj bi zaželel bralcem?
Vsem želim mir, zdravje in veliko ljubezni, predvsem pa, da bi
bilo stanje s Covidom končano in bi se lahko povsod družili,
in to brez mask.
Dragi bralci, krajani Bučne vasi.
Gašper je letos s Krajevno skupnostjo Bučna vas v okviru »Programa dodatnega
usposabljanja« pričel organizirano redno skrbeti za našo čisto krajevno skupnost.
Ker je delo v skladu programa predvideno brezplačno oziroma ker zakonsko KS
Bučna vas ne more nameniti za njegovo nagrado nobenih sredstev, se kot povezovalec in podpornik obračam na vas s prošnjo za prostovoljne prispevke, ki bi
pomenili Gašperju dodatno motivacijo. Če se čutite nagovorjene, mi to sporočite
na tel: 040 474 637 ali na e-pošto: mavidic@gmail.com.
Že vnaprej velika hvala.
Matic Vidic
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Ločujemo odpadke
od uporabnih surovin?
Ne - ločevanje odpadnih surovin
povzroča probleme pri nadaljnji
pripravi in predelavi odpadkov
in zvišuje stroške obdelave, saj
je za kvalitetno predelavo in
reciklažo odpadkov potrebna
čim bolj »čista« frakcija, kar pa
se lahko doseže le na izvoru
nastanka odpadka.
V zabojnik za mešane komunalne
odpadke (zeleni pokrov) je od dnevnih
odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu
dovoljeno odložiti:
• higienske plenice in vložke ter uporabljeni sanitetni material,
• žvečilni gumi,
• zamaščen peki papir,
• cigaretne ogorke,
• vrečke sesalca s smetmi, smeti od pometanja, lase in dlako,
• kosti.
Lahko se odloži tudi neuporaben čevelj,
manjša količina neuporabnega tekstila,
keramike, porcelana ter kakšen manjši
neuporaben kos posode. In se skoraj

konča. Zabojnik za ostanek odpadkov naj
bi bil skoraj prazen in praviloma praznjen
redkeje kot zabojniki za ločeno zbrane
surovine. Seveda, pa je to možno doseči
le, ob pravilnem ločevanju surovin.

Za mojo lepo dolinoKomunala Novo mesto
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Predstavitev KS
v video obliki
V mesecu juliju 2021 smo bili s strani
Mestne občine Novo mesto pozvani, da
v sodelovanju Televizije »Vaš kanal« pripravimo predstavitev Krajevne skupnosti
Bučna vas. Predstavitev je potekala v sklopu občinskega projekta »Doma je lepo«,
kjer se predstavijo krajevne skupnosti, ki
sestavljajo mestno občino Novo mesto.
Vprašali smo se, kaj želimo s predstavitvenim spotom doseči, saj se preko video
vsebin še nismo predstavili. Ali je to
navdušiti krajane, da še bolj cenimo kar
imamo, ali je to zgolj tekmovanje med
ostalimi krajevnimi skupnostmi, kdo ima
več za pokazati. Ne, gledalcem želimo
predstaviti lepote našega kraja. Navdušiti
bodisi za življenje v naši krajevni skupnosti ali zgolj za kratek potep.
Tako smo predstavitev zapeljali kot
kratek potep po vseh tistih točkah, ki
izstopajo. V uvodu je predsednik KS Tomaž Zoran na kratko predstavil krajevno
skupnost, čemur je sledila še predstavitev
župnije, ki najbolj aktivno povezuje krajane. V nadaljevanju smo predstavili skriti
kotiček, ki je tudi nam krajanom večkrat
neznan - Novakov mlin in hlev Muhič. Iz
doline potoka Bezgavec smo se povzpeli
na grič Dobrava, ki je vedno bolj priljubljen za sprehode, predvsem pa znan po
»Henčkovem domu«. Pri predstavitvi nismo izpustili niti našega tiskanega glasila
»Krožišče« in pa vsestransko aktivnega
Turistično-športnega društva Bezgavec,
ki skrbi za večje prostočasne aktivnosti.

Nekateri izmed vas morda veste, spet
drugi ne, da v našo krajevno skupunost
spada tudi grad Hmeljnik, kateri je pisal
različne zgodbe in pa majhen del vinogradniškega okoliša, katerega novost so
odprte zidanice. Nismo skrili ponosa na
naše zagnane in pogumne gasilce, kot
tudi ne na krajevno združenje Karitas in
Rdeči križ.
V kolikor si predstavitvenega filma še
niste ogledali, lahko to storite na Youtube kanalu, pod iskalnim geslom Doma je
lepo - KS Bučna vas.
Matic Vidic

Kantice
Leto 2020… Doletel nas je še en ekološki val. Ločenemu zbiranju in odlaganju
posameznih delov odpadkov, ki jih neprestano pridelujemo v domačem okolju,
se je pridružilo še zbiranje odpadnega
jedilnega olja. Da bi bilo to bolj uporabnikom prijazno, smo v gospodinjstva dobili
lične plastenke. Resnici na ljubo, niste
jih dobili, nekdo vam jih je prinesel. Na
Dolenjih Kamencah jaz. Po začetni slabi
volji (kaj, spet moram nekaj deliti?!) sem
se le organiziral, naložil škatlo kantic v
samokolnico in se odpravil po vasi. Hudo
zanimiva izkušnja. Čeprav sem v vasi skoraj že celo svoje življenje (preko petdeset
let - vmes sem bil nekaj časa emigrant na
desni strani Krke), sem spoznaval »nove«
ljudi, ki živijo v radiju enega kilometra od
mojega doma. In tu živijo že par let! In vsi,
s katerimi sem se uspel pogovarjati, so
prijazni, odprti, zvedavi (kam pa potem
olje odnesemo?)… Najprej sem pomislil,

da so prijazni do mene, ker sem verjetno
eden redkih, ki jim je nekaj prinesel. In
to ZASTONJ. Pa se je izkazalo, da je to
le delno res. Seveda je lepo, če ti kdo kaj
podari, veliko pa pomeni tudi, če ti kdo
pokloni kakšno pozornost. To je v trenutnih razmerah še posebej iskana dobrina.
Tudi ko sem zapuščal sošolca, s katerim
sva bila v osnovni šoli najboljša prijatelja,
živi pa par sto metrov od mene, in s katerim se pogosteje vidim na obletnicah
valete kot v domačem okolju, sem imel
dober občutek. Nekateri sogovorniki so
me hitro odpravili, nekateri so mi povedali kakšne dogodivščino, nekateri pa
so izpostavili kakšen problem, ki zadeva
širšo skupnost. Eden takih je »glavno«
križišče na Kamencah. Tam, kjer se cesta
razcepi proti Potočni vasi in Gorenjim
Kamencam. Na sredi križišča je drog za
električno napeljavo, zraven njega smerokaz in ogledalo. Skoraj vse pa je bršljan
prerasel. In to je kar problem, saj se v
ogledalu ne vidi, ali ti bo kdo presekal pot.
Verjetno je motilo prebivalce, ki se mimo
križišča samo peljejo, pa tudi obiskovalce
bližnjega pokopališča. Če slednje lahko
opravičimo, pa je veliko ljudi – domačinov, ki bi jim urejeno križišče prihranilo
kakšno bližnje srečanje z drugim avtom.
Vendar ni bilo junaka, ki bi se dogovoril
s kakšnim sosedom, vzel nekaj orodja in
žrtvoval kakšno uro časa, da bi zadevo
uredil. Ne, raje smo se pritoževali, da bi
moral nekdo stvar urediti. In so jo. Cestarji. Res je sicer, da je to njihova naloga,
moti pa nas in ne njih. In večina nas je
sposobna problem rešiti.
Leto 2021… Projekt kantice se je zavlekel tudi v leto 2021. Letos sem se »javil«, >>
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da bom ostanek kantic razdelil tudi po
Ljubljanski cesti. Kako hudo pa je lahko
to? Z izkušnjami iz lanskega leta sem se
(tokrat z avtomobilom) odpravil na delitev. Kaj kmalu se je izkazalo, da sem imel
prevelika pričakovanja. Zelo veliko ljudi
sploh ne poznam. In nekateri od njih so
me odpravili kot kakšnega inkasanta ali
jehovo pričo (z vsem spoštovanjem do
njih). In tudi razlaga, da jim nekaj podarjam, jih ni prepričala. Imel sem občutek,
da je le malo manjkalo, da me niso nekam
poslali. Ob tem upam, da so taki samo do
prišlekov. Ker, če so taki tudi do sosedov…
Ker na te se lahko zanesemo. Na Dolenjih Kamencah se je pripravljala postavitev »pravega« postajališča za avtobus na
postajališču pri gostilni.
Zaradi nekaterih gradbenih zadev bi
bilo potrebno zarezati asfalt, izkopati za
dve kubični lopati luknjo in tam zaliti
betonski temelj. Dobiti neko gradbeno
podjetje za to delo je nemogoče; premajhen projekt.
Ker pa vsak le nima doma žago za asfalt,
sem še k vaščanu – gradbincu. Spotoma
pobaral še možakarja, ki je pritekel iz
rekreacije. In v zelo kratkem času smo
bili vse dogovorjeni. Dogovor je sicer
propadel, saj se je predsednik KS Bučna
vas z izvajalcem dogovoril za drugačno
rešitev, mi smo pa le imeli rezervni plan.
Potrebno je le malo dobre volje. Nekateri
problemi pa se sploh ne bi pojavili, če jih
ne bi sami naredili.
Tak primer so smeti. Res je kar malo
nerazumljivo, da je pri tolikšnem številu
kontejnerjev ob cestah polno smeti, še
posebno pa izstopajo pločevinke piva.
Izgleda tako, da nekdo kupi pivo in ker
si ga ne upa doma popiti, ga popije med
potjo. Da pa žena ne bi našla pločevinke,
le-to odvrže na poti domov.
Pa da se vrnem k osnovni misli. Povezovanje s sosedi in sokrajani je proces, v katerem smo vsi zmagovalci. Nikoli namreč
ne vemo, kdaj bo kdo koga potreboval. In
takrat je dober sosed vreden več kot vse
dobrine, ki jih lahko kupimo. Zato bom
še »raznašal kantice«.
Niko Potočar

večnamenski objekt

IGRALA

VEČNAMENSKI
OBJEKT

Idejna
zasnova
otroškega igrišča
PARKIRIŠČE

Gorenje in
Dolenje Kamenje Čistilna akcija 2021
V letu 2021 se je v Gorenjem Kamenju
zaključila izgradnja cestne razsvetljave,
s čemer se je povečala varnost naših
najmlajših na njihovi poti v šolo oz. na
poti do avtobusnega postajališča. Zaradi
posedanja brežine in velike nevarnosti
za cestni promet se je v Kamenski gori
izvedel oporni zid. Potekajo dogovori in
priprava projekta za dokončanje začete
gradnje javne kanalizacije v Dolenjem
Kamenju in istočasno za izvedbo cestne
razsvetljave ter sanacijo dotrajanih cest.
Izvedba se predvideva v letu 2022.
Za potrebe izgradnje otroškega igrišča
je bil izveden odkup zemljišča, v prihodnjem letu pa se načrtuje začetek gradnje
igrišča. Izgradnja igrišča je za krajane
izrednega pomena, saj bo to tudi prostor
za druženje. Prepričan sem, da bo projekt
imel veliko podporo krajanov, kar bomo
lahko pokazali s prostovoljnim delom pri
realizaciji projekta.
Tomaž Zoran

V soboto, 27.
marca 2021, smo
v okviru splošne
čistilne akcije
Mestne občine
Novo mesto organizirali čistilno akcijo tudi v
KS Bučna vas.
Odziv krajanov
je bil zelo dober, saj se nas je
zbralo preko 150
udeležencev in zopet smo imeli veliko
dela s pobiranjem smeti, ki so bile zelo
neodgovorno odvržene v naravo.
Največ smeti je bilo pobranih v naselju
Hudo, kar dva velika tovorna kontejnerja.
Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri
čistilni akciji in tako prispevali k lepši
okolici.
Tomaž Zoran,
predsednik KS Bučna vas
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Čistilna akcija
na Daljnem Vrhu
Tudi letos se nas je kar lepo število
vaščanov 27. marca zbralo. da očistimo
naš okoliš. Presenečeni nad res velikim
odzivom smo si porazdelili lokacije ter
se odpravili na čiščenje. Z veseljem
opažamo, da sicer nekih večjih odlagališč k sreči nimamo, in da vaščani

znamo skrbeti za svoj okoliš. Vendar
pa nas je večina udeležencev čistilne
akcije že prej in tudi po akciji opažalo,
da se ob cesti od Gorenjih Kamenc pa
vse do konca Daljnega vrha (Goli vrh)
redno pojavljajo odpadne pločevinke
od piva, energijskih pijač in posodic od
kave (coffee to-go). Predvidevali smo,
da ti onesnaževalci verjetno niso bili
udeleženi v tej ali prejšnjih čistilnih
akcijah. Taka dejanja so vredna vsakega
prezira in je seveda nepošteno do vsa-

kega posameznika, ki se trudi za čisto
okolico. Zato na tem mestu apeliram
na dotične osebe naj za te odpadke
poskrbijo na ustreznejši način. Za ta
namen namreč na treh mestih ob cesti
na relaciji Gorenje Kamence - Daljni vrh
(Goli vrh) stojijo ekološki otoki.
Na koncu čistilne akcije smo se še
okrepčali z malico ter zadovoljni odšli
naprej po svojih opravkih.
Dušan Brudar
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Dragi sokrajani!

3. srečanje
vaščanov
Daljnega Vrha
Tudi letos nam je bila sreča naklonjena, da smo lahko tudi v tretje izpeljali
nepozabno srečanje vaščanov. Drugo
soboto v juniju ob lepem vremenu je
tako bilo pri Berusovih ponovno veselo, tako med odraslimi kot tudi med
otroki. Otroški živžav in veselje se je ob
igranju razlegal naokoli, starejši pa smo
si ob dobro založenih mizah imeli tudi
marsikaj novega povedati. Seveda brez
obujanja lepih trenutkov iz preteklih

let ni šlo. Beseda je poleg vsega ostalega
tekla tudi o novih pridobitvah - javne
razsvetljave in optičnega omrežja – ki
smo jih vsi težko pričakovali. Kot se
seveda ob dobri družbi pogosto zgodi, je
tudi tokrat vesela pesem vaščane družila
še dolgo v noč. Zato si želimo, da nam
ta lepo zastavljen dogodek ostane za
vedno v navadi.
Gostiteljem, organizacijski ekipi in
vsem udeležencem, ki so prispevali svoj
kamenček v mozaik tega čudovitega
dogodka, se iskreno zahvaljujem.
Vsem vaščanom želim vesel in blagoslovljen Božič ter v prihajajočem letu
obilo zdravja, sreče in veselja.
Dušan Brudar

Prostovoljno gasilstvo na Kamencah že mnogo let povezuje prebivalstvo naše krajevne skupnosti in tudi
širše. V letošnjem letu smo začeli
z digitalizacijo našega arhiva. Deli
naše zgodovine pa so še vedno zaviti
v tančico skrivnosti, še posebej naši
zgodnji začetki v 30-ih in 40-ih letih
prejšnjega stoletja, saj je predhodnik
sedanjega gasilskega doma pogorel
med vojno in z njim tudi vsi arhivi
tedanje prostovoljne gasilske čete
Dolenje Kamence.
»Ta poročila sem zbral in zapisal, da
ne bi s časom zamrl spomin na to, kar
se je zgodilo po svetu, zlasti pa, da se ne
bi pozabile velike, občudovanja vredne
storitve...« (Herodot, 5. stol. pr. n. št.).
Da pa bi zapolnili vrzeli naše
zgodovine vas naprošamo, da doma
preiščete stare arhive. Če se pri vas
skriva kakšna stara fotografija ali
predmet, ki je kakorkoli povezan z
našim društvom, nas pokličite na
tel. 041 861 866 ali pišite na klemen.
vercek@gmail.com.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.
Klemen Verček,
član PGD Kamence

Drage krajanke in krajani,
prosimo vas, da svoje dogodke zapisujete, fotografirate.
Gradiva lahko pošljete tudi med letom na elektronski naslov
tsd.bezgavec@gmail.com,
ker bomo le tako lahko skrbeli za kronologijo našega kraja.
Svet KS Bučna vas

Glasilo Krajevne skupnosti Bučna vas in TŠD Bezgavec/december 2021 / številka 23 / leto XVIII

25

Turistično-športno društvo Bezgavec v letu 2021

S

tem naslovom že leta nagovarjamo
svoje člane in vse prebivalce Krajevne skupnosti Bučna vas ob izteku leta v
našem skupnem glasilu »Krožišče«, ki ste
ga te dni prejeli v vaše nabiralnike. In če
se je društvo lahko pohvalilo s številnimi
dogodki in dosežki v preteklih letih, bi
lahko bila ta rubrika v letošnjem letu
mirne duše izpuščena, brez kakršne koli
slabe vesti uredniškega odbora.
Prepričan sem, da si nihče izmed nas
ni mislil, da bo epidemija Covid -19 tako
močno zarezala v vse segmente naše
družbe, vplivala na družbeno in družabno življenje. Tudi smrt je kosila med
našimi krajani pogosteje kot običajno.
Včasih so podobnim situacijam rekli stiska, problem ali kriza. Danes je sodobneje
temu reči izziv. Pa smo se znali z njim
spoprijeti?
Določeni podsistemi družbe gotovo.
V Turistično-športnem društvu Bezgavec nam je bilo osnovno vodilo varnost
ljudi. Ne iščem izgovorov in opravičil za
nedejavnost ter slabo udeležbo na redkih aktivnostih, ki smo jih organizirali.
Prepričan sem, da je vsak naš član ali
simpatizer, nenazadnje sleherni krajan,
ob vseh omejevalnih ukrepih, ki so veljali
v letošnjem letu, imel dovolj problemov
z zadovoljevanjem osnovnih življenjskih
potreb in navad. Tukaj mislim predvsem
na zdravstvene storitve, službo, šolo, nakupe, dopuste in družinska praznovanja.
Vsako društvo je po zakonu dolžno
do konca marca izvesti občni zbor in
poročilo ter zaključni račun za minulo
leto ter ga predložiti državnim organom.
Zaradi zaprtja države v tem obdobju,
občnega zbora ni bilo moč izvesti, zato je
oba dokumenta sprejel in potrdil upravni
odbor na dopisni seji. Aprila smo povabili
svoje člane k udeležbi na čistilni akciji
»Očistimo sosesko«. Septembra smo
organizirali pohod na Kopitnik v Zasavju
in ogled sevniškega gradu, a je žal zaradi
slabega odziva aktivnost odpadla. Na
Martinovem pohodu smo bili uspešnejši.
Ob zaključku poročila o delu TŠD
Bezgavec apeliram na naše člane in vse
krajane, da čuvate svoje zdravje, zdravje
vaših družinskih članov, najdražjih in

sosedov, kajti zdravje je danes vrednota,
vrednejša od vsega. Tako kot Bezgavec
teče dalje, včasih z več, včasih z manj
vode, bomo naše društvo ohranili pri
življenju. In ko korona mine, bomo aktivnejši in uspešnejši v skupno dobro ter
zadovoljstvo.
Blagoslovljene praznike in srečno v
Novo leto.
Peter Košak,
predsednik TŠD Bezgavec

Martinov pohod
V soboto, 6. novembra, je TŠD Bezgavec
organiziral martinov pohod po obron-

kih naše krajevne skupnosti. Načrtovana
trasa, ki je bila predvidena tudi po Trški
gori, je bila zaradi manjšega števila udeležencev, malenkost spremenjena. Pot
nas je vodila čez Župnco in po gozdu do
hotela Dolenj‘c. S krajšim postankom za
kavo smo pot nadaljevali do Dolenjega
Kamenja. Od tam pa navzdol do nadvoza
avtoceste, kjer se je pot nadaljevala na
Dobravo proti Henčkovemu domu. Pohod
smo zaključili pri družini udeležencev pohoda na Ljubljanski cesti s peko kostanja
ter kozarčkom rujnega.
Hvala vsem udeležencem pohoda za
dobro voljo in seveda naj velja prijazno
povabilo na naslednji pohod.
M.T.
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Prenova hodnika pred učilnicami 1. razredov
Osnovna šola Bršljin letos praznuje
50-letnico. Od ustanovitve je doživela že
veliko prostorskih sprememb, dograditev,
leta 2013 tudi energetsko sanacijo. Vsako
leto se spreminja, izboljšuje in obnavlja
tudi notranjost šole.
V juniju 2021 se je na pobudo ravnatelja
in s pomočjo vseh učiteljic 1. razredov

čenju črt, v zapisovanju števil na velikem
formatu, računajo in likovno ustvarjajo.
Za spremembo v tem prostoru občasno izvedemo tudi interesne dejavnosti,
podaljšano bivanje, dodatni pouk... Učencem je zelo všeč, ker imajo na razpolago
zelene blazine, ki jih predvsem pri interesni dejavnosti Gibalnica vedno vključijo v

začela prenova hodnika pred učilnicami 1. razredov. S pomočjo sponzorskih
sredstev so se prebelile stene, adaptiral
se je strop in zamenjala se je razsvetljava.
Naš hišnik Bojan je izdelal nove omare,
ki so namenjene shranjevanju skupnih
didaktičnih, likovnih materialov in glasbil. Uredile smo bralni kotiček z bralnim
drevesom in počivalnikom, kjer prvošolci
poslušajo branje pravljic, samostojno
listajo po knjigah ali pa uprizorijo dramatizacijo različnih pravljic. Z vgraditvijo
projektorja lahko prostor uporabljamo
kot “kino ali plesno dvorano”. Blazine
ob robu stene, štirje letveniki, oznake iz
nalepk, ki so nastale izpod rok učiteljic,
služijo športnim dejavnostim, s katerimi
popestrimo učne ure športa, kot sprostitev med ostalimi dejavnostmi ali prostor
uporabimo kot podaljšek učilnice. Naš
prenovljeni prostor sedaj še raje vsakodnevno uporabljamo za učne dejavnosti,
kjer se učenci učijo v manjših skupinah.
Učencem je še posebej zanimiva atraktivna magnetna tabla, na kateri se urijo v vle-

poligon. Učenci so te blazine poimenovali
kar “travnik”, na katerem se valjajo, plazijo
in izvajajo še druge vaje.
Prenova je končana. Ob pogledu na
naše učence, njihov nasmeh in iskrice v
očeh vemo, da smo skupaj naredili to,
kar smo si zastavili.
Za finančno pomoč pri izvedbi se iskre-

no zahvaljujemo generalnemu sponzorju
farmacevtskemu podjetju KRKA, d. d.,
Novo mesto, ki je doniralo denarna sredstva v višini 2.500,00 EUR.
Za popestritev in nadstandardno opremo pri poučevanju v prvem razredu pa so
s svojimi deli, materiali ali sponzorskimi
sredstvi pripomogli še:
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- Labong dizajn, predelava in vzdrževanje vozil,
Miha Luzar s.p.
- Podgorje d.o.o.
- EDMS d.o.o.
- Zaključna dela v gradbeništvu, Primož Zagorc s.p.
- Lions klub Novo mesto
Posebna zahvala pa gre tudi vodstvu šole za pobudo in
podporo pri projektu prenove.
Učiteljice 1. razredov

SRE
ČNO

20
22

2020

- poni doživetje
- šola jahanja
- korekcija konj
- trening dresure z vašim konjem
- trening preskakovanja z vašim konjem

041 576 366

Hlev Muhič

Gorenje Kamence 4a

Vesele božične praznike
in veliko zdravja
v letu 2022
Vam želi kolektiv Gostišče Na vasi
Tel.: 07/33 79 470 /
Dolenje Kamence 35 /
8000 Novo mesto

Krožišče je notranje brezplačno glasilo Krajevne skupnosti
Bučna vas in Turistično-športnega društva Bezgavec.
Uredniški odbor: Mateja Travižan (odgovorna urednica),
Tomo Cesar (tehnični urednik), Marija Pugelj, Tomaž Zoran,
Dušan Brudar, Matic Vidic, Peter Košak, Mojca Ljubi, Marija Debevc
Rakoše in Andreja Verček. 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, Tomo Cesar s.p., Novo mesto.
Glasilo je izšlo v nakladi 650 izvodov.
Naslovnica: Lata v kozolcu, foto: Klemen Verček

