SPOŠTOVANE KRAJANKE IN
KRAJANI, GLASUJMO ”ZA”
Znova smo prišli v čas, ko se bomo morali odločati o
^ svoji prihodnosti, o prihodnosti naše krajevne
skupnosti in vsake vasi posebej. Potekel je čas
samoprispevka, ki smoga plačevali vsa ta leta nazaj.
Če se ozremo po naših vaseh,
vidimo, da se je v zadnjih
desetih letih veliko stvari
spremenilo na bolje. Tako
rekoč, skoraj ni več poti, ki ne bi
bila asfaltirana. Več kot
polovica krajanov že ima
vodovod. Telefon pa zvoni v
vsakem gospodinjstvu. Seveda
pa z razvojem še nismo prišli do
točke, ko bi bili lahko povsem
zadovoljni. Čakajo nas še
makadamske poti, nedokončan
vodovod na Lakovnicah.
Čakajo nas kompletna
vodovodna omrežja v vaseh
Veliki Podljuben, Petane, Mali
Podljuben, Gor. Mraševo in Vrh

ZAHVALA
Ko se je odločalo o pripravi
tega časnika, se je razmišljalo
kako to najceneje pripraviti.
Uredniški odbor je sklenil, da
se pridobi "sponzorje" in tako
razbremeni krajevna skupnost
stroškov za izdajo časopisa.
V imenu Sveta Krajevne
skupnosti Birčna vas, se vsem,
ki so pomagali pri pripravi in
izdaji tega časopisa najlepše
zahva-ljujem in Želim še veliko
delovnih in poslovnih uspehov!
Predsednik Sveta KS:
Marjan Ilarml.

pri Ljubnu. Za večino teh
projektov je dokumentacija že
pripravljena ali pa je v fazi
izdelave. V letošnjem letu
moramo izoblikovati še
finančno konstrukcijo in
naslednje leto že lahko začnemo
z izgradnjo. Vzporedno pa bodo
potekala dela na poteh, ki so še
potrebna razširitve. Nekatere
poti moramo tudi nujno
obnoviti in preplastiti. V
izdelavo bomo dali tudi
dokumentacijo za gradnjo
pločnikov, predvsem od Ruperč
vrha v Birčno vas. S tem bomo
našim šolarjem in ostalim
pešcem zagotovili varnejšo
pešpot. Začeli bomo tudi z
izgradnjo avtobusnih po
stajališč. V vseh vaseh je
potrebno urediti ulično
razsvetljavo. Postopoma se
bomo lotili tudi te naloge.
Zahtevali pa bomo tudi izdelavo
projektov za kanalizacijska
omrežja. V dolgoročnem načrtu
je tudi prostorska ureditev naše
vasi. Vsi vemo, da je marsikje
potrebna razširitev, oziroma
zapolnitev naselij in vasi. Najti
moramo tudi prostor, kjer bi se
lahko širila obrtna oziroma
podjetniška dejavnost. S tem
bomo zagovoto pripomogli k še
boljšemu razvoju naše krajevne
skupnosti. Za vse svoje
programe pa potrebujemo
denar. Vsega seveda ne bomo
zmogli zbrati sami, bo pa

samoprispevek naš začetni
kapital. Nanj bomo z gotovostjo
računali in nam bo služil kot
izhodišče za razne vloge,
prošnje in zahteve na razne
sekretariate in ustanove, da nam
s sredstvi še dodatno pomagajo.
Ker v teh časih denarja povsod
primanjkuje, bo država, v
smislu dobrega gospodarja,
zagotovo bolj podprla tiste, ki si
že sami hočejo pomagati.
Sredstva, zbrana s samo
prispevkom, bodo tista, na
katerih bo krajevna skupnost
gradila svoje načrte, financirala
projekte in nenazadnje
pomagala vsem delujočim
društvom in organizacijam
krajanov, ki delujejo na našem
področju. Ta sredstva nam bodo
omogočala samostojnost in
moč za razne akcije, da se bomo
lahko opirali na lastne sile in si
gradili še boljšo oziroma

udobnejšo prihodnost, tako
zase, kot predvsem za naše
otroke. Za vsakega posa
meznika 2% njegovega
mesečnega osebnega dohodka,
ne pomeni veliko. Vsi skupaj pa
bomo zbrali veliko in dokazali,
da je v slogi res moč. Dokazali
bomo, da smo tako rekoč v
predmestju. Novega mesta
ljudje, ki nam ni vseeno kako
živimo. Zato bomo glasovali
ZA samoprispevek. Od družbe
oziroma države pa bomo
zahtevali, da nas podpre v naših
prizadevanjih. Želim in upam,
da se vsi zavedamo svoje
odgovornosti. Pridimo 9. maja v
polnem številu na referendum!
Odločimo se ZA nadaljnji
napredek naše krajevne
skupnosti!
Predsednik Sveta KS:
MaijanILARml.

1. MAJ
ob prazniku dela
Vam čestita
uredništvo.

V REZULTATIH DELA JE SPOZNANJE...
Ne glejte od kod prihajate. Ne ozirajte se v preteklost...
Glejte kam greste. Uprite svoj pogled v prihodnost...
S citiranjem znanega pregovora Vas po desetih letih
toplo pozdravljam, spoštovani krajani KS Birma vas.
Da, treba je živeti za jutri. Za
nov dan. Za nove pridobitve. A
včasih vendarle pridejo
trenutki, ko se moramo ustaviti.
Trenutki, ko smo prisiljeni svoj
korak upočasniti... Se ozreti na
prehojeno pot... Na rezultate. So
trenutki, ki zahtevajo, da
ocenimo svojo preteklost... Iz
nje moramo včasih izčrpati
svoje najboljše izkušnje... In jih
tako vtkati v cilje
svoje
prihodnosti... Ozrimo se nazaj...
Skupaj ocenimo, kaj smo
dosegli s plačevanjem
samoprispevka skozi čas.
Natančno - skozi 25 let.
Do leta 1974 je bila poglavitna
naloga vodstva KS na področju
urejanja komunalne infra
strukture, skrb za makadamsko
izvedbo urejanja cest in vaških
poti. Leta 1974 pa ste krajani
izglasovali prvi krajevni
samoprispevek. Namen je bil
jasen - asfaltiranje ceste na trasi
šola - Birčna vas. Referen
dumski program je bil rea
liziran. Leta 1979 ste iz
glasovali drugi samoprispevek.
Z njim ste omogočili izgradnjo
asfaltnih cest Škrjance - Birčna
vas, Potok - Petane, Ruperč vrh
- Tunel, Tunel - Gornje Lakovnice. Leta so tekla... Krajani pa
ste še vedno čutili odrinjenost
zaradi prisotnosti svoje
krajevne skupnosti med petimi
najmanj razvitimi v občini
Novo mesto. Polni elana,
upornosti in pripravljenosti za
delo ste izglasovali nov
samoprispevek. In nato še
enega. In še enega. Pet skupaj.
Pet od leta 1974. Vseh skupaj

pet ste izglasovali. Skupaj z
močnim vodstvom krajevne
skupnosti ste začeli od leta
1987 biti še trši boj za izvedbo
zastavljenega programa
krajevne skupnosti. Svoje cilje
ste imenovali z zvenečim
imenom "OBDOBJE BOJA IZ
NERAZVITOSTI".
Kronološko mi je to obdobje
pomagal zabeležiti človek, kije
v ta boj vložil veliko sebe,
svojega dela, energije,
upornosti in zagnanosti.
Človek, kije kljub kupu letečih
polen pod svojimi nogami
vstrajal, zaupal ljudem, izvedbi
programa in krajane bodril s
svojo močno voljo. Imate
prav... Pogovarjala sem se z
Alojzem MUHIČEM. Pa si
oglejmo zapise realiziranega
programa izglasovanih
krajevnih samoprispevkov po
področjih.

CESTE
Na področju urejanja cestne
infrastrukture je bilo narejenega
veliko. Asfaltirane ali prelite z
asfaltbetonom so bile naslednje
ceste: Tunel - Lakovnice - Juma
vas, Veliki Podljuben - Birčna
vas, Tunel - Poganci, Poganci Rakovnik - Rajnovšče - Jama,
cesta v zgornjem delu Starega
Ljubna do Makut, Gornje
Lakovnice - Cerovec, odsek
ceste Mali Podljuben - Petane,
Ljuben - spodnji del in cesta
Petane - Veliki Podljuben. Z
asfaltno prevleko so bile
urejene vaške ulice in poti v
Birčni vasi, Stranski vasi, Gor.

Spomini: vsi so bili ZA. Delo novega prizidka k OŠ Birčna vas.
in Dol. Lakovnicah. Nekatere
ceste, ki so bile asfaltirane v
prvih etapah,so bile v teh letih
že obnovljene z novo asfaltno
prevleko.

TELEFON
Ena poglavitnih realiziranih
referendumskih nalog je bila
tudi izgradnja napeljave
telefonskega omrežja, skupaj s
pridobitvijo prostora za
telefonsko centralo. Z veliko
zapleti in vloženega truda je
bilo potrebno spremeniti
lokacijo telefonske centrale in s
tem celotni projekt. Telefonsko
omrežje je imelo, skupaj s
postavitvijo celotne centrale,
začetno kapaciteto 210
telefonskih priključkov. Leta
1994 je bila telefonska centrala
zamenjana in napeljava
razširjena na 330 priključkov,
kar pa je več od števila
gospodinjstev v krajevni
skupnosti. V bodoče želi
TELEKOM obstoječo telefon
sko centralo zamenjati z
digitalno.

KOMUNALNA
UREDITEV

Gradnja mostu v Stranski vasi čez potok "Vejer" I. 1975:

Na tem področju so bile
realizirane programske naloge
organiziranega odvoza
odpadkov. Izvedena je bila
sanacija črnih odlagališč
odpadkov, brezplačno so bili
nastavljeni zabojniki za
odpadke. V sklopu teh nalog ne
smemo pozabiti na realizirano
ureditev okolice OŠ v Birčni
vasi in sanacijo
mostu v
Vejarju. S srednjeročnim
planom krajevne skupnosti je
sovpadala tudi ena naj
zahtevnejših akcij - izgradnja
pokopališča v Stranski vasi.

Kljub začetnim zapletom in
finančnim težavam, jej
pokopališče danes zgrajeno,
urejeno, urejena je njegova
okolica, zgrajen je obodni zid.
V sklopu izgradnje pokopališča
je bila zgrajena tudi mrliška
vežica, po mnenju stroko
vnjakov, ena najbolj funkcio
nalnih in najlepših na
dolenjskem.

ELEKTRIFIKACIJA
V KS Birčna vas je bilo v tem
obdobju obnovljeno ali v celoti
zamenjano električno omrežje.
Nove transformatorske postaje
so dobili krajani Birčne vasi,
Malega Podljubna, Gor.
Mraševega, Vel. Podljubna,
Gorenjih Lakovnic, Rakovnika
in Rajnovšč.
Močnejše luči so se torej začele
prižigati v vseh naših vaseh...
Tudi na račun samoprispevka.

POMOČ
DRUŠTVOM IN
ORGANIZACIJAM
Čeprav seje v teh letih ogromno
finančnih sredstev vlagalo v
razvoj infrastrukture, nobeno
od dejavnih društev in
organizacij ni ostalo brez
denarne pomoči iz samo
prispevka. Ljudje so živeli s
krajem tudi na področju kulture,
gasilstva, humanitarnih
dejavnosti, športa... V teh letih
je bila urejena okolica spomin
skega obeležja na Ruperč vrhu.
Krajevna skupnost je v teh letih
veliko sodelovala z vsemi
društvi, predvsem pa s
podružnično OŠ v Birčni vasi.
Gospa Marija HRASTAR je
skupaj z ostalimi učiteljicami,
uspešno prenašala utrip šole v
življenje in dogajanje v KS.

"Za nami je uspešno obdobje
razvoja krajevne skupnosti
Birčna vas. Lahko rečem, da
smo bili v teh 25 letih realizacije
referendumskih programov
zelo uspešni. Žal je nekaj naših
akcij, kljub velikim naporom,
izpadlo. Moram pa poudariti, da
bi bila delovna zagnanost
nemalokrat še večja, mnoge
akcije pa izvedene hitreje in
učinkoviteje, če ne bi vseskozi
čutili udarce neštetih, ne
potrebnih polen pod nogami..."
je najin pogovor zaključil
Alojz. Dobre pol ure sva
potrebovala... Če so rezultati
vidni, j ih ni težko naj ti... Pol ure

za kronologijo razvoja 25.let...
25 let plačevanja samo
prispevka... 25 let, ki so bila
dolga, prežeta z vašimi
dogovarjanji, žulji in finan
čnimi sredstvi. Z bojem vseh za
svetlejšo prihodnost. Dragi
krajani, naredili ste veliko...
Zdaj je pred vami novo
obdobje... Nov samoprispe
vek... Spoznanje o potrebi
izglasovanja morate začutiti v
sebi... Skupaj smo se ozrli
nazaj... Rezultati so vidni. In v
rezultatih delaje spoznanje...

VidaROŽEMBERGAR

VODOVOD
V tem obdobju boja iz nera
zvitosti seje začela tudi trifazna
izgradnja vodovodnega omre
žja. V prvi fazi je bil zgrajen
primarni vod Težka voda Rajnovšče in sekundami vod
Rajnovšče - Rakovnik. V drugi
fazi je bil zgrajen primarni vod
Rakovnik - Stranska vas in
sekundami vod v Stranski vasi.
Tretja faza pa je obsegala
izgradnjo prečrpališča v
Stranski vasi in izgradnjo
dvocevnega sistema pretoka do
rezervoarja Ušivec. Zgrajen je

bil tudi sekundami vod za
Birčno vas. Do danes je z
akcijami napeljave vodo
vodnega omrežja pokritih
približno 72% gospodinjstev
naše krajevne skupnosti.

<g>

Zbiralnik vode na Ušivcu.

Pevci "Ruperč vrh" na otvoritvi vodovoda.

novih poti, redno vzdrževanje
obstoječe infrastrukture,
finančna pomoč društvom, itd.
V začetku leta 1997 smo morali
poravnati dolgove iz leta 1996,
in to predvsem za zgrajeni cesti:
Veliki Podljuben - Petane, kjer
je bilo sporno delo izvajalca v
zvezi nastalih stroškov
opravljenih del in cesta v Stari
Ljuben. Navedena cesta je bila
zgrajena na podlagi dogovorov
lastnikov parcel vinorodnega
okoliša, ki so potrebovali cesto
za prihod do svojih vikendov, da
bodo financirali izgradnjo pod
Lepo urejen spomenik na Ruperč vrhu vodstvom krajevne skupnosti.
Pred asfaltiranjem ceste, je KS
sklenila pogodbo o gradnji z
DELO SVETA
izvajalcem, niso pa bile
sklenjene pogodbe s posa
KS BIRČNA VAS
mezniki,
ki so obljubili, da bodo
v letu 1997 - 98
sofinancirali asfaltiranje. Med
pripravo ceste za asfaltiranje, je
Svet krajevne skupnosti je bil
po volitvah kandidatov relativno majhen del lastnikov
sestavljen 28.11.1996. Po parcel plačal svoj del finančnih
sredstev. Večji del lastnikov
izvedenem glasovanju je bil
parcel
seje po asfaltiranju ceste
izvoljen za predsednika sveta
odrekel plačilu. Kljub
g. Pavle Jenič, ki je zamenjal
razpravam in pozivom, nekateri
g. Alojza Muhiča, ki je vodil
lastniki parcel svojega dolga do
svet v predhodnem obdobju. Na
1. seji, kije bila 13.12.1996, je sedaj še niso poravnali, zaradi
česar smo izvajalcu morali
svet KS sprejel in potrdil plan
dela za leto 1997, ki ga je poravnati del tega dolga. Ravno
tako ni bil poravnan del dolga
pri asfaltiranju ulic v Birčni
vasi.
V letu 1997 je bilo opravljenih
tudi več preplastitev cest, in
sicer Vrh pri Ljubnu, Poganci Rajnovšče - Rakovnik in
Petelinec. Sanirali pa smo tudi
ceste Stranska vas - Petelinec in
nekaj krajših odsekov. Za
preplastitev in sanacije cest je
bilo porabljenih 6,335.603,50
SIT. Istega leta seje pričela tudi
izgradnja vodovoda v vaseh
Dolenje in Gorenje Lakovnice
ter Jama. Krajevna skupnost je
sofinancirala gradnjo prima
rnega voda v višini sedmih
milijonov tolarjev. V ta namen
pa smo tedaj tudi začeli s
Alojz Muhič na slavnostni otvoritvi.
pobiranjem prispevkov od
sestavil svet v preteklem gospodinjstev, ki so želela imeti
mandatu. Kot vrsto predhodnih vodovod, v višini 1500 DEM v
let, je bil tudi tedaj prioritetni tolarski protivrednosti, z
plan nadaljevanja z izgradnjo možnostjo obročnega odplače
vodovoda v KS, nato od vanja v dobi 12 mesecev.
stranitev črnih točk kot so: Gradnja vodovoda se je v letu
1998 nadaljevala in bo v letu
postavitev zaščitnih ograj na
1999 dokončana. Svet krajevne
kritičnih točkah na posameznih
cestnih odsekih, prometnih skupnosti ima posluh tudi do
znakov, smerokazov in ogledal. organizacij in društev, ki zaradi
Predvidena pa je bila tudi kroničnih finančnih težav, ki so
modernizacija nekaterih cest in prišle z uvedbo tržnega gospo
poti. Sprejeti so bili sklepi o darstva in novega političnega
reševanju socialne problema sistema samo še životarijo,
tike posameznikov v KS, zaradi česar jim po svoji moči
pomoč društvom, itd. V pomaga tudi krajevna skupnost.
programu dela za leto 1998 je
bila ponovno na prvem mestu
Podpredsednik sveta KS:
izgradnja vodovoda, nato Darko Fifolt, iur.
zaporni sloji in modernizacija

PLAN DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI
BIRČNA VAS ZA LETO 1999
Svet krajevne skupnosti Birčna
vas je na svoji 14. seji, dne
13.10.1998, razpravljal in
pripravil plan dela za leto 1999.

Skupaj: 3.020 m cest ali ulic.
Predračunska vrednost
7.500.000. 00 SIT.
Izpostavljena potreba pa je bila
tudi povezovalna pot od
1. Ureditev cest in ulic v pokopališča Stranska vas do
krajevni skupnosti
Birčne vasi v dolžini 1500 m.
2. Delna napeljava javne
razsvetljave
AD2
3. Postavitev avtobusnih Predvidena javna razsvetljava v
postajališč
Birčni vasi - predračun
7.000.
4. Redna dejavnost, dotacije in
000.00 SIT.
pomoč organizacijam in
društvom v KS
AD3
Postavitev avtobusnih posta
ADI
jališč v Birčni vasi, ki je
pomembna predvsem zaradi
Ureditev cest in ulic v krajevni
skupnosti
šolskih otrok in sicer:
- pri vodnjaku, pri železniški
1. V Stranski vasi cca 750m in
sicer:
postaji, pri Osnovni šoli Birčna
vas in v Stranski vasi pri
Šmajdek - Pugelj cca 200m,
Pavlin - Kozoglav cca 300 m,
gasilskem domu.
Plantan - Zupančič cca 150 m,
Vrednost investicije -postavitev
Šušteršič - Jenič cca 150 m,
avtobusnih postajališč - je
ocenjena na 4,000.000,00 SIT.
Tunel - Hrovatič cca 150 m.
2. V Birčni vasi cca 380 m:
AD4
Petrič - Žagar cca 150 m,
Sredstva, ki bi ostala po
Krajačič Jože - Žagar cca 150m,
predvidenem planu - cca
od ceste Plantan cca 80 m.
3. Vrh pri Ljubnu cca 240 m:
1.500.000. 00 SIT pa bi porabili
za kritje stroškov redne
od asfalta - Ilar - stan. hiša cca
200m,
dejavnosti, pomoči organi
zacijam in društvom, itd. Plan
od ceste-Škufca cca 20m,
od ceste-Mišjaka cca 20m.
dela oziroma investicij v
Krajevni skupnosti Birčna vas
4. Na Petanah cca 300 m:
Lado Škufca - Franc Petan cca za leto 1999 je ocenjena na
1 8,500.000,00 SIT ter
300 m
1.500.000. 00 SIT za redno
5. Mali Podljuben cca 300 m:
dejavnost in ostale obveznosti.
Mali Podljuben - Dolenje
Predvideni skupni stroški
Mraševo cca 300m
6. Gorenj e Mraševo cca 150m:
investicij v letu 1999 znašajo
20.000.
000.00 SIT.
Franc Pirc - Vide Bukovec cca
150 m
Podpredsednik sveta KS:
7. Rajnovščecca 100 m:
Darko Fifolt, iur.
Križišče - Hutrevc cca 100 m

DOLGOROČNI PLAN DELA ZA OBDOBJE
1999-2002
Poudarek članov sveta KS za
naslednje štiriletno obdobje je
bil, da se prioritetno nadaljuje z
gradnjo vodovodnega omrežja
v smeri Velikega Podljubna,
Petan, Gor. Mraševega, Malega
Podljubna in Vrha pri Ljubnu.
Nadaljevanje gradnje javne
razsvetljave po ostalih vaseh
krajevne skupnosti, priprava
izgradnje kanalizacije,
predvsem v vaseh, kjer je že
napeljan vodovod, in je večja
poraba vode. Potrebno je
dokončati začeto postavljanje
avtobusnih postajališč na
mestih, kjer se opravlja javni
prevoz in je zaradi števila
potnikov to nujno potrebno.
Zaradi staranja asfaltiranih cest
in slabih makadamskih poti je
predvideno nadaljnje urejanje
poti in preplastitev cest.
Uresničevanje načrta dela KS
za leto 1999 in dolgoročnega
plana za obdobje od 1999 do
2002 pa je odvisno predvsem od
finančnih sredstev, katerih, za
uresničitev vseh želja, vedno
primanjkuje. Pri tem bi želel
poudariti, da je delo sveta KS
Birčna vas in uresničitev
dolgoročnega plana odvisna
predvsem od bližajočega
referenduma, kjer se bomo
odločali ali bomo glasovali za
samoprispevek in s tem
pomagali tudi drugim vasem, da
pridobijo vodo, javno
razsvetljavo itd. Ali pa se bomo
odločili, da za samoprispevek
ne bomo glasovali in se s tem
odrekli prej navedenim

dobrinam.
Povedati moram, da so bili tudi
prejšnji samoprispevki
izglasovani s ciljem pripeljati
asfaltno cesto, telefon in
vodovod v vsako vas. V želji za
pridobitev navedenih dobrin, so
se za izglasovanje samo
prispevka odločali krajani v
vseh vaseh krajevne skupnosti.
Na podlagi izglasovanega
samoprispevka je bilo zgrajenih
veliko cest in vodovod v večini
vaseh.

S CILJEM REALIZACIJE
ZASTAVLJENIH
NALOG, SE NA REFERENDUMU,09.MAJA
1999, ODLOČIMO ZA
SAMOPRISPEVEK!
Podpredsednik sveta KS :
Darko Fifolt, iur.
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ADRIA MOBIL d.o.o. je podjetje iz Novega mesta, ki se ukvarja z trženjem, razvojem
in proizvodnjo počitniških prikolic in avtodomov že od leta 1965, ko je bila izdelana prva
počitniška prikolica in izvožena na Švedsko. Danes ime ADRIA predstavlja priznano
blagovno znamko po vsej Evropi.

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto, Belokranjska 4, Tel.+( 368 68 ) 323 202, Fax. +( 386 68 ) 324 481 E: info@adria-mobil.si

LICENCI SO IZVEDLI
ANKETO O DELU KS
MED KRAJANI NAŠIH VASI
od mentorstvom učiteljic ga.
TER VIDE in BARTOLJ
VALERIJE
Anketirali so ljudi različne
starosti in izobrazbe. Odgovori
so bili podobni, zato smo
oblikovali zbirnik mnenj.

1. KAJ JE BILO V
PRETEKLIH LETIH
NAREJENO S
SAMOPRISPEVKOM V
VAŠI VASI ?
- izboljšanaelektrična
napeljava

- vodovod (Stranska vas,
Birčna vas,Rakovnik,
Rajnovšče)
- pokopališče z mrliško
vežico
- asfalt (nekatere stranske
ceste)
- organiziran odvoz
odpadkov
- postavljene zaščitne ograje
(nevarni odseki cest)

2. STE Z DELOM KS
ZADOVOLJNI?
Večina krajanov je z delom KS
zadovoljna.

3. KAJ ŽELITE, DA SE
NAREDI V
PRIHODNJIH LETIH?
- dokončna ureditev cestnih
priključkov
- kanalizacija
- javna razsvetljava
- ureditev pločnikov ob cesti do
šole in do pokopališča
- postavitev avtobusnih
postajališč pri šoli in po vaseh
- izgradnja trgovine
(Lakovnice)
- izgradnja športnih objektov
za rekreacij o
- označitev ulic
- dokončna izgradnja
vodovoda

4. NA KAKŠEN NAČIN
NAJ BI SE ZBRALA
SREDSTVA ZA
URESNIČITEV VAŠIH
ŽELJA IN POTREB?
- s samoprispevkom v KS
- z občinskim prispevkom
- s prostovoljnim delom

5.ALI BOSTE
GLASOVALI ZA NOV
SAMOPRISPEVEK V
KS? ZAKAJ?
- vsi anketirani bodo glasovali
za nov samoprispevek, ker
bodo na ta način lahko
uresničili svoje želje in
potrebe ter ustvarili boljše
pogoje za svoje življenje in
življenje svojih otrok.

Na vprašanja so odgovarjali:
Jenič Pavle, (Rakovnik),
Hrovat Jožica, Cimermančič
Milka, Bohte Jožica, Jenič
Štefan, (Gorenje Lakovnice),
Žagar Jože, Žagar Marjeta,
(Birčna vas), Ajdišek Tone,
Zabukovšek Polde, Plantan
Janez, Golob Silvo, Šušteršič
Ivanka, Gole Brane, Dragman
Nataša, Ravbar Cvetka, Golob
Alojzija, (Stranska vas),
Plantan Franc, Plantan Bojan,
(Vel.Podljuben).

Simon Blatnik, 3.r.
Podružnična šola Birčna vas

ŽELJA PO TEHNIČNIH
IZBOLJŠAVAH

PROSTOVOLJNA DEJAVNOST
GASILSKEGA DRUŠTVA

Gasilsko društvo
Stranska vas

na starejše klasične motorne
brizgalne.

Mali podljuben

Prostovolj
no gasilsko
društvo je
bilo usta
novljeno v
sredini pet
desetih let,
tako, da teče
že 45.-to
leto delovanja. Dejavnost
gasilskega društva je
"POMAGATI V NESREČI",
pa naj si bo to ob požaru,
povodnji, potresu ali v kakšnem
drugem primeru. Če hočemo, da
nudimo to pomoč, se moramo
strokovno izobraževati po
programih Gasilske zveze
Slovenije, predvsem pa je
potrebno poskrbeti za popo
lnitev in posodobitev gasilske
tehnične opreme; sem spadajo
med drugim tudi osebna
varovalna sredstva, poleg že
omenjene tehnične opreme.
Nujno potrebna pa je tudi ostala
oprema, ki jo potrebujemo za
akcije, ki so omenjene zgoraj.

Vse omenjeno je vezano na
finančna sredstva, ki so za
gasilce vedno skromnejša,
čeprav delamo gasilci na
prostovoljni bazi. Delovanje
društva je odvisno od finančne
podpore Gasilske zveze Novo
mesto, pa tudi krajevne
skupnosti ter ostalih dobro
tnikov, ki jih je čedalje manj.
Tudi zakon jih omejuje pri
podpori društva.

Prostovoljno gasilsko društvo
Mali Podljuben deluje 19 let. V
požarnem območju pokriva 5
vasi, in sicer: Vrh pri Ljubnu,
Mali Podljuben, Petane, Gornje
in Dolnje Mraševo. V teh vaseh
je 57 gospodinjstev, za katere
skrbimo z nabavami in pregledi
gasilskih aparatov ter
preventivno pregledujemo
gospodinjstva in svetujemo o
varnosti pred požari. V društvu
imamo 42 članov in 22
mladincev in mladih članov. V
vseh teh letih obstoja našega
društva, smo opremljali
operativo s potrebnimi pripo
močki za gašenje požarov. To
nam je kar uspelo, le gasilsko
vozilo je starejšega datuma in
ga bomo v bližnji prihodnosti
morali zamenjati. Poleg opreme
in usposabljanja članov, smo
gradili tudi gasilski dom, za kar
smo porabili ogromno prostega

Upam, da ni potrebno naštevati
posameznih delov in kosov
osebne varovalne opreme ter
ostale tehnične opreme.
Menim, da to več ali manj
poznate, ker se le ta oprema iz
leta v leto izpopolnjuje, se nam
zdi primemo, da tudi sami
sledimo temu trendu. Tako
moramo vsako leto zamenjati
izrabljeno opremo z novo.
Na letošnjem občnem zboru
smo sprejeli sklep, da nabavimo
novo visokotlačno motorno
brizgalno, ki je najnovejši "hit"
v gasilstvu in je v tehničnem
smislu zelo izpopolnjena, glede

Gasilci so tako čedalje bolj
odvisni od podpore krajevne
skupnosti. Ker se pripravlja
referendum za podaljšanje
krajevnega samoprispevka,
smo se gasilci na občnem zboru
dotaknili tudi tega perečega
vprašanja in sklenili, da ga
podpremo.
Zato še enkrat predlagam vsem
krajanom, ne samo gasilcem, da
se udeležite referenduma in ga
podprete, da bo izglasovan, saj
bo to pomenilo napredek, ne
samo v gasilstvu, ampak tudi za
ostalo infrastrukturo, katero je
potrebno še dokončati v naši
KS.
Naj končam z gasilskim
pozdravom NA POMOČ ! ! !
Predsednik PGD :
Franc Hrovatič

v

• MM

V tem domu bodo tudi mladi
dobili svoj prostor za razne
prireditve in zabave, saj so tudi
oni veliko prispevali, da imamo
naš dom v končni fazi gradnje in
so seveda tudi naši nasledniki,
ki bodo ohranili gasilstvo za
bodoče rodove.

Predsednik PGD:
Marjan Ilar st.

NAJSTAREJŠE GASILSKO DRUŠTVO,
Z NAJSTAREJŠIM AVTOMOBILOM
Gasilsko društvo Lakovnice
Gasilsko društvo Lakovnice je s
svojo ustanovitvijo leta 1937,
najstarejše GD v naši krajevni
skupnosti. Trenutno šteje 58
stalnih članov: Gorenje
Lakovnice, Dolenje Lakovnice,
Jama, Rakovnik in Rajnovšče.
V lanskem letu pa je v svoje
vrste povabilo tudi nekaj mladih
gasilcev. Društvo vodijo
predsednik - Bučar Janez,
tajnik - Šurla Štefan, blagajnik Štangelj Alojz ter 11-članski
upravni odbor in 3-članski
nadzorni odbor. Enkrat
mesečno se člani društva
sestanejo v svojem gasilskem
domu, ki stoji na Gorenjih
Lakovnicah, da se pogovorijo o
delu in rešujejo tekočo
problematiko društva.
Že nekaj let zapovrstjo se
udeležujejo gasilskega relija ter
ostalih gasilskih tekmovanj, ki
se odvijajo v okviru Občinske
gasilske zveze Novo mesto.
V mesecu maju pripravljajo
sedaj že tradicionalno
"Florjanovo procesijo" na
Cerovec.

Gasilski dom v Stranski vasi.

časa. Seveda samo s pridnostjo
se ni dalo narediti vsega, zato
smo se obrnili na razne
organizacije, da smo pridobili
tudi denarna sredstva. Skoraj
vsa leta smo nekaj finančne
podpore dobivali tudi od KS.
Zadnje dve leti pa smo se
odločili še za prispevek
5.000,00 SIT, od vsakega člana,
ki je to zmogel. S tem smo
pospešili gradnjo doma, ki bi ga
radi dokončali do leta 2000, ko
bomo praznovali 20 let
delovanja društva..

Ob vsem tem pa gasilsko
društvo Lakovnice pestijo

predvsem denarne težave. S
prostovolnimi prispevki
občanov, sredstvi iz krajevne
skupnosti ter Občinske gasilske
zveze Novo mesto, ki denarno
oskrbujejo društvo, se ne zbere
dovolj denarja, da bi uresničili
to, kar so si zastavili. Tako je
gpsilski dom še vedno ne
dokončan, pa tudi gasilski avto
je menda najstarejši daleč na
okoli in nujno potreben
zamenjave.
Upajo, da se bodo krajani naše
KS na bližnjem referendumu
odločili za nadalnji razvoj naše
KS in z odločitvijo za samo
prispevek pripomogli, da se
bodo rešile vse problematične
naloge naše skupnosti.
KS in z odločitvijo za samo
prispevek pripomogli, da se
bodo rešile vse problematične
naloge naše skupnosti.
Pogovor z Janezom Bučarjem,
je zabeležila Jožica Jenič.

Moški pevski zbor Kulturnega društva Ruperč vrh:

OB ŠUMENJU SEKVOJ, NAJ PESEM NAŠA ŠE NAPREJ ZVENI...
Moški pevski zbor Ruperč vrh,
je bil ustanovljen v letu 1972.
Ves čas uspešno prepeva v
povprečju 20 pevcev, pod
vodstvom usposobljenih
pevovodij. Kljub temu, da seje
v zboru od ustanovitve do danes
zamenjalo že preko 50 pevcev,
je v zboru še vedno jedro, ki
dela že od same ustanovitve. To
prizadevnost potrjuje tudi
dejstvo, da je več kot polovica
članov dobila "Galusova

priznanja" za dolgoletno delo v
zboru.
Pevski zbor sodeluje na vseh
proslavah in prireditvah v KS
Birčna vas in tudi na Uršnih
selih. Udeležuje se občinskih
revij pevskih zborov in vsako
letnega Tabora slovenskih
pevcev v Šentvidu pri Stični.

finančnih sredstev. Plačati je
potrebno pevovodjo, pa tudi
zbor je potrebno opremiti z
enotnimi oblekami. Zbor že
skoraj 10 let ne dobiva
nikakršnih dotacij od občine,
zato je finančno odvisen od
namenske dotacije KS ter od
sredstev, ki jih posamezni člani
zbora uspejo dobiti od različnih

pokroviteljev in donatorjev.
V zadnjem času je zbor pritegnil
k sodelovanju precej mladih
pevcev. To zboru daje veselje in
moč, zato smo prepričani, da bo
zbor pel tudi v novem - 21.
stoletju.
Franc Plantan

Že od samega začetka je bil v
zboru prisoten problem

^\^ZIDAH5TVD
GRADBENA
MEHANIZACIJA
VINKO PIRC s p.

Dol. Lakovnice 3, 8000 Novo mesto
Tel.: 068 / 79-729; M0B: 0809 848 634
Pevski zbor Ruperč vrh na reviji pevskih zborov l. 1997 v Domu kulture.

PREDSTAVITEV KO ZVEZE
ZDRUŽENJ BORCEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI BIRČNA VAS
Krajevna organizacija Zveze
združenj borcev deluje že od
osvoboditve leta 1945 dalje.
Število članov se je z leti
postopno zmanjševalo, v
zadnjih letih pa je po pravilih
novega Statuta članstvo
ponovno začelo naraščati, saj
smo sprejeli 14 novih članov.
Po Statutu te ne strankarske
organizacije namreč lahko
postane član vsak, ki podpira
ideje in tradicije NOB.
Organizacija skrbi za ureditev
spomenikov, njihovo okolico in
številna obeležja, ki pričajo o

dogajanjih na našem območju
med zadnjo vojno. S pomočjo
KS je organizacija dostojno
uredila spomenik z okolico na
Ruperč vrhu. Ker stoji
spomenik na pomembnem
križišču, mimo katerega se pelje
veliko ljudi, s tem tudi
pokažemo na urejenost
celotnega področja.
Tudi v prihodnje se bo
organizacija trudila, da bodo
spomeniki urejeni, da bo
organizirala komemoracije ob
Dnevu mrtvih in, da bo v
članstvo pritegnila čim več

mladih. Še nadalje bo tudi
skrbela za obiske bolnih članov.
Zavedamo se, da je hitrejši
razvoj kraja in vasi naloga
celotne KS, zato bomo
sodelovali v vseh akcijah za
dosego zastavljenih ciljev.
Tako kot doslej, si tudi v bodoče
želimo plodnega sodelovanja s
Svetom KS, Osnovno šolo ter
društvi in organizacijami, ki
delujejo na območju naše
krajevne skupnosti.
Drago Roženbergar

TRGOVINA IN BAR

Birčanka
Irena ČAVAL

Dejan KOČAR

Birčna vas 30, 8000 Novo mesto
Tel.: 068/79 619, GSM: 041 730 172
Trgovina "BIRČANKA" v Birčni vasi se ukvarja s prodajo živil:
sveže mleko, meso, kruh, zelenjava, sadje in nasploh s
špecerijo, ter z lepim lokalom "KAVA BAR"

Skrb za starostnike je tudi druženje.

DEDEK MRAZ OBDARIL 77 OTROK
Sreda, 16.decembra 1998, je bil
prav poseben dan za naše
malčke. Nestrpno so namreč
pričakovali srečanje s svojim
decemberskim dobrotnikom DEDKOM MRAZOM, v
Gasilskem domu, v Stranski
vasi.
Kljub slabemu vremenu, je bila
novoletno okrašena dvorana
nabito polna otrok, njihovih
staršev, pa tudi tistih, ki so si
prišli le ogledat spremljajoči
program in jim je toplo ob
pogledu na veselje v otroških
očeh.
Dedek mraz je imel sicer malce
zamude, pa mu tega ni nihče
zameril. Člani Društva prijate
ljev mladine (DPM), ki delujejo
v okviru KS, so poskrbeli za
otroško glasbo, da je čas
nekoliko hitreje minil.
Ob plesu snežink, petju mladih
pevcev in čarodejevih mojstro
vinah, so otroci kar onemeli,

zaživeli pa spet, ko jih je Dedek
mraz povabil, naj pridejo po
darila.
Zelo disciplinirano in z veliko
mero potrpežljivosti, kar je
seveda pohvala staršem, so
otroci iz rok Dedka prejeli
prečudovita in bogata darila.
Razveselili so se 50 cm velikega
prijaznega, plišastega medve
dka, pa risane pravljice,
slikanice in lončka z grablji
cami in lopatko, ki v teh
spomladanskih dneh delajo
družbo igračam v peskovnikih.
Obdaritev so med drugim omo
gočili tudi nekateri pokrovitelji
iz naše krajevne skupnosti, svoj
prispevek je dal tudi Svet KS,
prireditve in obdaritve pa so
potekale v okviru "Veselega
decembra", ki ga organizira
Društvo prija-teljev mladine
"MOJCA" Novo mesto.
Pripravila: Irena Pugelj

MOJA POT V ŠOLO
Sem Aleš, hodim v tretji razred.
Stanujem na Gorenjih
Lakovnicah. Do šole imam
dobre tri kilometre. Zjutraj se
peljem z avtobusom, iz šole se
vračam peš. Moja pot je dolga in
nevarna. Zjutraj se odpravim na
avtobus. Jeseni in spomladi
večkrat pada dež, zato sem ves
moker. Tedaj si zaželim, da bi
stal pod streho avtobusne
postaje. Nevama je tudi vožnja
z avtobusom. Med vožnjo
največkrat stojim, ker je
avtobus prepoln. Če voznik
hitro ustavi, lahko padem..
Želim, da bi vozila dva
avtobusa. Pot domov je še bolj
nevarna. Na cesti je veliko
avtomobilov. Vozniki drvijo
mimo mene. Takrat se
spomnim, koliko otrok je že
umrlo v prometnih nesrečah.
Zelo se bojim. Ob cesti bi
morali biti pločniki in več
policistov na preži. Želim si, da
bi vedno srečno prišel domov.
Aleš Jenič, Gor. Lakovnice

kadrov in pri nabavi
zdravstvene opreme.

Živim v vasi Veliki Podljuben.
Od mojega doma do avtobusne
postaje ni pločnika. Cesta pelje
skozi gozd, zato je slabše
pregledna. Vozniki in otroci
moramo biti zelo previdni. Do
sedaj še ni bilo na tej cesti
nesreč in upamo, da je tudi ne
bo. Upam, da bodo ob cesti
uredili pločnike in postavili
prometne znake.
Teja Pirc, Veliki Podljuben
Moja pot v šolo ni vama, saj
nimamo pločnikov niti
označenih prehodov za pešce.
Nekega dne sva šli s prijateljico
Petro iz šole. Šli sva po cesti.
Hodili sva ob robu ceste, ko je
nekaj zatrobilo. S Petro sva se
ustrašili in pogledali nazaj.
Videli sva avto, ki je vozil tik za
nama. Hitro sva odskočili v
jarek. Nekaj časa sva čakali,
nato sva šli zelo previdno
naprej. Želim, da bi v naši vasi
naredili pločnik in prehod za
pešce.
Tina Ajdišek, Stranska vas

27. april
Vse najboljše
ob dnevu
upora proti okupatorju.

RAK IN SMRT
Raku se lahko ognemo, če pa že
zbolimo, ga lahko pravočasno
odkrijemo, če prisluhnemo
svojemu telesu. To so misli iz
knjižice "Kaj je treba vedeti o
raku". Knjžico je izdala in
založila Zveza slovenskih
društev za boj proti raku. To
knjžico in še mnoge brošure in
zloženke boste dobili, če se
boste včlanili v Dolenjsko
društvo za boj proti raku
(DDBR), kije del Zveze.
Prva taka prostovoljna zdru
ženja so v razvitih državah
začeli ustanavljati že v prvih
desetletjih tega stoletja, ko sta
obolevnost in umrljivost za
rakavimi obolenji začeli
občutno naraščati in je rak
postal eden od največjih
zdravstvenih problemov. Boj
proti raku vključuje medicino in
znanost po eni strani (zgodnje
odkrivanje, diagnostika,
zdravljenje in rehabilitacija), po
drugi strani pa je za pomoč
zdravstveni službi zelo
dobrodošla prostovoljna pomoč
posameznikov oz. društev. V
Sloveniji je bilo Društvo za boj
proti raku ustanovljeno 1971, na
pobudo Onkološkega inštituta v
Ljubljani, nato pa so bila leta
1974 ustanovljena regijska
dmštva, ki so povezana v Zvezi.
Društva svoje delo usmerjajo
predvsem v vzgojo in
izobraževanje v zvezi s
preprečevanjem in zgodnjim
odkrivanjem rakavih obolenj. Z
akcijami prostovoljnih pri
spevkov pa pomagajo pri
izobraževanju zdravstvenih

Vsako leto vabimo vse, da se
včlanijo v naše društvo,
članarina je 500 SIT lemo, ob
vpisu dobijo člani knjižice " Kaj
je treba vedeti o raku",
"Pravilna prehrana v boju proti
raku" in še druge, člansko
izkaznico, podjetja pa še
poročilo o delu Zveze društev.
Kolektivi, organizacije in šole
lahko naročijo brezplačna
zdravstveno-vzgojna pre
davanja, članicam pa
omogočimo edukativné
preglede dojk.
Včlanite se lahko na sedežu
društva na Rozmanovi ulici 30,
v Novem mestu (stavba
Rdečega križa), informacije
dobite na telefon 068 373 920.
V letošnjem letu smo že
organizirali predavanja o raku
na dojki in edukativne preglede
dojk za VVZ Novo mesto in za
Osnovno šolo Šentjernej.
V času od 1. do 8. marca je
potekal "Mednarodni teden
boja proti raku". V tem času so
se v Novem mestu zvrstile
informativne oddaje na Studiu
"D" in na "Vašem kanalu", v
mali dvorani KC Janez Trdina
pa je bila razstava likovnih del
novomeških osnovnošolcev na
temo "Dan brez cigarete".
Njihova dela je ocenila
strokovna komisija in v
koledarju Dolenjskega društva
za boj proti raku za prihodnje
leto bo predstavljenih 12
najboljših. V veliki dvorani KC
Janez Trdina je bila zaključna
prireditev, na kateri so majice
UNICEF-a dobili izžrebani
učenci OŠ, ki so podpisali
slovesno obljubo, da ne bodo
kadili.
Dolenjsko društvo za boj proti
raku: Nada Cigler

ZAVORNI SERVIS • VULKANIZERSTVO
AVTOOFIIKA
IGOR JEMC
Rajnovšče 6,8000 Novo mesto, tel./fax: 068 79 777
moh.: 0609 652 161
SERVISIRANJE ZAVOR NA OSEBNIH AVTOMOBILIH • MONTAŽA
IN CENTRIRANJE GUM • ŠPORTNE ZAVORE ZA OSEBNA VOZILA
• ZAVORE ZA MOTOCIKLE • MENJAVA MOTORNEGA OLJA IN
FILTRA • TESTIRANJE ZAVOR NA VAUIH

V NAŠI PIPI JE ZMANJKALO VODE
Letošnjo zimo je zapadlo veliko
snega. Bil je tako težak, da je
podrl električni drog. Takrat je
po vaseh zmanjkalo elektrike.
Ker še nimamo vodovoda, smo
morali po vodo v vodnjak. Še
huje pa je bilo našim sosedom.
So kmetje in imajo štirinajst
krav. Kravam je bilo treba dati
piti. Tudi mi smo jim pomagali
nositi vodo. Sosedov stric je iz
vodnjaka zajemal vodo in jo
točil v vedra.
Tudi otroci smo takrat spoznali,
kako težko je, kadar v pipi
zmanjka vode.
Tjaša Pirc, Dol.Lakovnice

Bil je zimski večer. Vsi smo se
zbrali pred televizorjem.
Napovedovalec je napovedal,
da se bliža snežna fronta. Kmalu
na to smo odšli spat. Ko smo se
zjutraj zbudili, je bilo zunaj pol
metra snega. Odšla sem v
kuhinjo, da bi prižgala luč, a ni
gorela. Na to sem odšla v
kopalnico, da bi se umila, a ni
pritekla niti kapljica vode.
Odpravila sem se na avtobusno
postajo. Tudi avtobusa ni bilo,
zato sem se vrnila domov. Oči in
mami sta že odrinila sneg in
nanesla vodo iz vodnjaka za
najnujnejša opravila. Tudi
sosedje so bili brez vode. Živina
je bila žejna, za to jo je bilo
potrebno napojiti. Brez vode in
elektrike smo bili dva dni.
Takšne zime že dolgo nismo
imeli. Povzročila nam je veliko
nevšečnosti.
Brigita Hočevar,
Gor.Lakovnice

BO LUČKA ENA, V MOJ SPOMIN SVETILA...
Oj, mladosti moja, kam si se
zgubila?. Kam so šla vsa ta leta?
Kje denar za naš vodovod,
Krajevna skupnost je zgubila.
Skoraj deset let se niste oglasili.
Jaz pa sem se v tem času že
močno postarala... Betežna sem
in nemočna. Tudi na proslave v
Stransko vas več ne zahajam.
Sicer pa me ljudje sploh ne
pogrešajo... Ker tudi proslav ni
več veliko... Časi so se spre
menili. Zame in za vas. Saj ste
veliko naredili... Tričetrt
tistega, za kar sem se jaz
zavzemala v govorih na
stranskem odru. Preskakovali
ste ovire, kot bi jih vsi imeli
dvajset. Tožbe na sodiščih vam
niso vzele volje. Tudi razne
škarpe, stoletne hruške, travniki
in posamezniki ne... Veliko
imate. Nove ceste, vodovod,
telefon, pokopališče, novo
trafopostajo. Ja, pravijo, da je
tista vežica, mrliška mislim, ena
najlepših. Kar naj bo... Jaz je še
ne želim tako kmalu videti od
znotraj... Morda čez mnoga
leta... Z zaprtimi očmi, jasno.
Čeprav slonim s krivačko v
zapečku, jezik na srečo še
zlahka obračam. Zdaj le
navijam za tisti šesti samo
prispevek. Pa naj odtrgajo!. Saj
kar naprej trgajo! Tudi jaz bom
dala od svoje penzije! Bom saj
vedela za koga dajem. DAJMO!
Pripeljimo vodo prav v sleherno
gospodinjstvo! Naj moje oči ne

padejo skupaj predno ne bo iz
moje podljubenske pipe
pritekla takšna voda, kot jo
imate drugje. Ne more biti
slaba... Sem zadnjič videla tiste
možakarje iz Stranske in Birčne
vasi. Dobro izgledajo. No ja,
morda pa so takšni, ker je sploh
ne pijejo... Ni pomembno. Z
razvojem moramo naprej.
Priteči mora ta voda tudi skozi
naše kraje. Dajmo tistim
revežem, ki so vsakič ispadli iz
programa asfaltne priključke do
njihovih naselij. Uredimo
avtobusna postajališča našim
otrokom. In napeljimo javno
razsvetljavo skozi naše vasi. Ko
bomo dokončno osvetlili našo
Krajevno skupnost, se lahko
zaprejo moje oči... Takrat me
bodo po novih cestah popeljali
do tistega pokopališča. Naj
tedaj doma telefon zvoni v
prazno... Samo, da zvoni...
Pomembno je dokončati delo.
Vi z bojem iz nerazvitosti, jaz z
življenjem... Saj ne bom mogla
dati veliko... Od svoje penzije,
mislim... A za eno luč javne
razsvetljave bo morda
zadostovalo. Da bo za vedno
svetila v moj spomin...
Imejte se radi in glasujte ZA,
spomladi.
Lepo Vas pozdravljam !
Vaša Ančka

SREČA
Sreča nikoli ne pride sama,
ustvarja se na valovih našega
pozitivnega mišljenja.
Zadušimo vsako - sleherno zlo
misel že v kali, zakaj nesreča je
posledica zmotne - negativne
misli. Ljubezen je naš telesni
varuh - odpuščanje je naš
zaščitnik. Samo iskrenost ima
vrednost čistega zlata, za
ponarejevalce ni mesta v njem.
Zle ali dobre misli se ravnajo po
zakonu odboja - kot bumerang
se nam vračajo. Edina pot do
lastne sreče je, da sejemo misli
in besede SREČE,vsaka
izražena beseda valovi ter se
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ponovno vrne in spoji z nami,
kakor odboj zvoka in svetlobe,
kakor kamenček, ki ga
odvržemo v vodo.
Človeška bitja smo - imamo
razum in svobodo. Prepustimo
se svojemu notranjemu
vodniku. Od nas je odvisno,
kakšen dan bomo preživeli.
Predajmo se zakonom ljubezni,
ustvarjalnih misli in svoji
modrosti - SREČA SE NAM
BO SAMA NASMEHNILA.

Izbira je v vaših rokah! ! !
Sonja Lože

V lepem ambientu
vas postrežemo tudi na terasi
z vsemi vrstami pijač
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OB PETKIH, SOBOTAH IN NEDELJAH
PIZZE
ALI STE VEDELI...
- da je grad Ruperč vrh začel
leta 1641 zidati grof Janez
Ernest Paradeiser
-da je leta 1726, skupaj z
gospostvom Mehovo, kupil
cisterijanski samostan v
Kostanjevici
- daje bil grad od leta 1936/ do
druge svetovne vojne / v lasti
družine Fabijančič

- da sta prefinjeno oblikovana
kipa angelov, z oltarja cerkve
v Stranski vasi, prinešena tja
iz požgane grajske kapele Sv,
Jožefa
- alt veste, da je znameniti
portal gradu Ruperč vrh
danes vzidan nad vhodom v
knjižnico Mirana Jarca, v
Novem mestu.
VIDA

OB 28. MAJU
PRAZNIKU KS BIRČNA VAS
IN
PRAZNIKU VSEH KRAJANOV,
VAM UREDNIŠTVO ŽELI
VELIKO DELOVNIH USPEHOV
IN OSEBNE SREČE !!!

HUMANITARNO DELO RDEČEGA KRIZA
Značilnost delovanja Rdečega
križa Slovenije v zadnjih nekaj
letih je njegova vsebinska in
organizacijska ustanovitev in
obogatitev dejavnosti. To je
obdobje, v katerem je bil Rdeči
križ (RK) Slovenije kot
samostojno in neodvisno
nacionalno društvo, sprejet v
družino, sedaj že prek 170
nacionalnih društev RK, v
okviru Mednarodne federacije
Rdečega križa in Rdečega
polmeseca. Iz pridobljenih
podatkov je razvidno, da mnoga
evropska društva, nam - RK
Slovenije, priznavajo, da je to
društvo dobro razvito društvo,
pri katerem se tudi "razvitejši"
kaj naučijo. Zato je bil v zadnjih
letih velik poudarek na
programu širjenja znanj o RK in
mednarodnem humanitarnem
pravu. RK je pridobil tisoče
donatorjev v zelo odmevnih
akcijah "NIKOLI SAMI",
"ZIDAK DOBRE VOLJE" in
drugih, ki so omogočili razvoj
socialnega programa, začetek
obnove in razvoja zdravilišča
Debeli Rtič in še potrdili
ugodno javno mnenje, ki ga
Slovenci izražajo do svoje
največje nevladne humanitarne
organizacije. V teh zadnjih letih
smo slovesno praznovali 130.
letnico ustanovitve RK
Slovenije in 40. obletnico
krvodajalstva v naši državi.

Rezultati uspehov obvezujejo
to organizacijo, da tudi v
prihodnje tako postopa in dela v
korist ljudi, ki so v stiski. V tem
je naše osnovno poslanstvo.
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Tudi naša Krajevna organi
zacija RK Birčna vas spada v to
druščino, ki je uvodoma
opisana in je sestavni del te
velike družbe RK Slovenije.
Nekaj naših aktivistov se je
vključilo v izobraževanje o
širjenju znanj RK in
mednarodnem humanitarnem
pravu, ki ga je organiziralo
Območno združenje RK Novo
mesto. V začetku leta 1998 so
bili izvedeni občni zbori z
volitvami po vseh KORK.
Ponekod so potrdili stare
odbore, nekateri pa so dopolnili
z novimi člani. Ob koncu leta
1998 je bilo 584 delujočih
aktivistov v OZRK Novo
mesto. Ob teh volitvah je bila
izvoljena tudi nova predsednica
ga. Anica Bukovec, za
sekretarko pa še ga. Barbara
Ozimek. V naši KO se je
zamenjalo tudi nekaj aktivistk.
Naj omenim samo novo
imenovane: Šušteršič Silva - D.
Lakovnice, Škedelj Anica- G.
Mraševo, v Petanah Petan
Milena, na M. Podljubnu pa ga.
Vidmar Amalija. OZRK se tudi
trudi z izdajo biltena "Z ROKO

PROLES

V ROKI".
Iz tega je razvidno delo
aktivistov po KO, OŠ in OZ. V
zadnji novoletni številki, je bila
predstavljena tudi naša KO.
Glede krvodajalstva se ne
moremo pohvaliti.
- Imamo nekaj dobrosrčnih
krajanov, vendar je to zelo
malo, tem iskrena hvala.
Predsednik krvodajalske
komisije RS g. Topler, se
zavzema za pomembno in
družbeno vlogo krvodajalcev,
omenja pa tudi problem redkega
vključevanja intelektualcev v
krvodajalske akcije.
-3- Največji poudarek dela po
KORK je socialni program. Tu
so stiske največje, za mnoge
tudi ne vemo.
- Na tem področju so vsakoletna
srečanja starostnikov in
pogostitev le teh.
- Druga velika naloga odbora je
pripraviti novoletne pakete za
vse starostnike, socialno
ogrožene in naše domske
krajane v Domu ostarelih,
katere tudi vsako leto vsaj
enkrat obiščemo.
- Zadnje dve leti v mesecu maju
se je naša KO vključila tudi v
akcijo "KOŠARICA", ki jo
postavljamo v trgovini na
Ruperč vrhu. Odziv je bil zelo
slab.

- Zbrano blago smo podarili
naši skromni krajanki.
- V akciji "NIKOLI SAMI", ki
poteka tudi zadnje dve leti in je
povezava z akcijo zbiranja
denarnih prispevkov po vsej
Sloveniji, je naša KS prejela 2 x
po 12 paketov, katere smo
razdelili po presoji aktivistk RK
in socialne komisije - najbolj
potrebnim.
- Za letovanje otroku iz naše KS
in pomoč v stiski smo prispevali
del zbranih sredstev članarine,
prav tako je bil dan finančni
prispevek za potresno območje
Posočja, v januarju letos pa smo
še opravili akcijo zbiranja
finančnih prispevkov in hrane
za poplavljence na Laškem.
Vsem in vsakemu posebej, tudi
ob tej priložnosti "HVALA".
- Za zaključek lahko rečem, da
je za vsa ta dela bilo opravljeno
veliko kilometrov in porabljeno
mnogo prostega časa, vse
seveda neplačano je pa bogato
plemenito in koristno.Opravilo
je lažje, če je posluh pri
krajanih, ki svoj solidarni
prispevek darujejo za tiste, ki so
potrebni takšne pomoči. Eden
od prispevkov k vsej tej vsebini
bo tudi podpora KS k
izglasovanju nadaljevanja
plačevanja krajevnega samo
prispevka ki bo 09.05.1999, saj
finančno podporo dobi KO tudi
iz sredstev krajevne skupnosti.

d.o.o.

NOVO MESTO
ŽAGA - DECIMIRNICA

RUPERČ

m

STANE TURK
tel./fax: 068/323-186, mob.: 0609/619-135
PROLES d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991, kot posledica
takratnih težkih gospodarskih razmer, še posebej v lesni branži, z namenom fleksibilnejšega nastopa
na trgu s poudarkom na visoki produktivnosti pri primarni predelavi lesa.
V podjetju nas je trenutno 8 zaposlenih, proizvodni program pa obsega:
- proizvodnja žaganega lesa
- proizvodnja decimiranega lesa
- trgovina na debelo z lesom
Osnovna baza materialov je hlodovina listavcev, katerih predelamo letno 2.500 m3.
Trenutno izvozimo 60% naše proizvodnje na zahodnoevropske trge, ostalo pa prodamo doma.
V prihodnje načrtujemo ob ugodni razrešitvi denacionalizacijskega postopka,
odkup prostora in objektov, katerih sedaj smo najemniki lastnika Novoles.

PREDSTAVITEV IN DELOVANJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA BIRČNA VAS
Športno društvo Birčna vas z
manjšimi presledki deluje že
več kot 40 let. V letu 1997 je
delovanje društva močneje
zaživelo in se registriralo pri
DURS Novo mesto. Člani ŠD
Birčna vas se ukvarjajo s
številnimi športnimi
dejavnostmi, med katerimi sta
najbolj priljubljena nogomet in
smučarski skoki. Društvo ima v
najemu zemljišče, s podpisano
pogodbo za uporabno dobo 99

let, na katerem smo obnovili
nogometno igrišče, zgradili
35m smučarsko skakalnico,
katero je potrebno še dodelati.
Športno društvo ima svoje
prostore v souporabi s KS
Birčna vas, v Osnovni šoli. Na
občnem zboru dne 12.03.1999
ŠD-va Birčna vas in dne
15.03.1999 na Svetu KS Birčna
vas, sta bila sprejeta sklepa o
postavitvi, oz. o sofinanciranju

brunarice v Dragah. Objekt bi
uporabljali za shranjevanje
športnih rekvizitov, orodja in
ostalega materiala za potrebe
društva. Namenjen pa bi bil tudi
delovnim sestankom društva.
Prostore v OŠ Birčna vas bi
odstopili v popolno uporabo KS
Birčna vas. Dela bomo opravili

s prostovoljnim delom,
prispevki članov in sponzorjev
in z upanjem o nadaljnji
finančni podpori KS Birčna vas.
Športni pozdrav!
Predsednik ŠD:
Stanislav Luzar

NK Birčna vas - delajo, delajo, rezultati sledijo.

To niso "Troterssi", to so domači navijači v svetovno znanem elementu.

BREZ PODPORE, TODA USPEŠNI
Predstavljamo NK Podljuben
V naši krajevni skupnosti deluje
tudi nogometni klub Podljuben.
Nekaj privržencev nogometne
žoge se nas je zbralo leta 1980 in
sklenili smo, da ustanovimo
nogometni klub. S prosto
voljnim delom smo si uredili
igrišče in še isto leto začeli
igrati v občinski nogometni ligi.
Tu se nahajamo neprekinjeno že
devetnajsto leto. V tem času
smo dosegli nekaj odmevnih
rezultatov, pa tudi brez
spodrsljajev ni šlo. Trenutno se

nahajamo v 1 O.R.M.L. in tam
tudi uspešno zastopamo našo
vas in krajevno skupnost Birčna
vas. Od nje pa bi si želeli tudi
kaj podpore, saj trenutno klub
ohranja le nekaj posameznikov
z lastnimi sredstvi. V želji, da
tudi naši otroci preživijo kakšen
dan na igrišču in v naravi,
pričakujemo tudi večje
razumevanje naše krajevne
skupnosti, saj le s podporo vseh
nas lahko ohranimo to športno
dejavnost.

Gonilna sila "Bojči" in nogometna ekipa Podljuben.

Ni Planica, je pa s trudom zagnancev narejena "velikanka" v Dragah.

VRTNARSTVO
IN
CVETLIČARSTVO
ZUPANČIČ MARTIN s.p.

Vidmor Ivon s.p.
Moli Podljuben žt.:l 1
Izdelavo drobnih
predmetov iz leso

Birčna vas 17/a, 8000 Novo mesto
Tel.:068/79 522, Fax: 068/79 522

NUDIMO:
- venci
- žalne ikebane
- rezano cvetje
- zemlje za presajanje
- gnojila

OKREPČEVALNICA

IZ LASTNE PROIZVODNJE NUDIMO veliko izbiro sadik za
balkone, gredice, grobove, tako v pomladnem, kot jesenskem času.

DS & 131

Boris Pugelj s.p.

Stranska vas 42 a
8000 Novo mesto
Tel.: 068/79-698
MOB: 0609 633 679
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Marjan ILAR
Vrh pri LJubnu 2 a
8000 NOVO MESTO
Tsl./fax: +388 (0) 68 83 - 886, 83 • 884

£

»ŠUM SEKVOJ«

TURIZEM NA KMETIJI

VINSKI HRAM
2

JJ Mfe

MARJCTKA ŽAGAR
Airčno vos 27o
8000 Novo mesto
Tel.: 068/79 825

PONUDOA
'domačo klobaso in vcčcijc
'nedeljsko kosilo po naročilu
'domači narezki
'domači štruklji
* domači kruh is krušnje peči
* domačo potico in jabolčni sovitek

priložnostno izdaja
krajevna skupnost
Birčna vas.
Glasilo ureia uredniški
odbor: glavna urednica Vida
Rožembergar, Srečo Petrič
(odg. in teh. urednik), Zalka
Rkman, Marjan Uar ml.,
Darko Fifolt, Franc Plantan,
VidaŠter, Jožica Jenič.
Glasilo je natisnjeno v 350
izvodih
Tisk in grafična priprava:
Tiskarna Vesel
Fotografija:
Vse slike so prispevali
krajani sami iz svojih
spominskih albumov
Naslov uredništva:
Birčna vas 1, Novo mesto

