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Želimo vam mirno in
lepo poletje.
Uredništvo
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Minilo je leto
posegov v prostor. To so tudi eni
od glavnih razlogov, da se projekti izvajajo na videz počasi.
Glede vzdrževanja cest z viri
financiranja iz javnih sredstev
velja poudariti, da mora biti cesta
kategorizirana in v javni lasti, kar
posledično pomeni geodetsko
postajališče s pomočjo financiodmero ceste, prepis lastnine
ranja mestne občine.
Marca 2015 je bila na sestanku
z vsemi društvi in organizacijami,
ki delujejo na območju KS Birčna
vas, predlagana postavitev igral
na nekaterih lokacijah. Takoj
ko je bilo mogoče, smo se lotili
dela. Lanskega junija je bil izbran
izvajalec, novembra pa so bila
nameščena igrala na Gorenjih
Lakovnicah pri gasilskem domu,
v Stranski vasi pri gasilskem
domu in v Velikem Podljubnu pri
obstoječem igrišču, v letošnjem
marcu pa še utrjena podlaga pri
vseh igralih. Za vsa igrala so bili
določeni skrbniki.
Poleg zgoraj naštetih izvedenih
fizičnih oseb v javno dobro, šele
del potekajo tudi aktivnosti glede
potem se lahko uvrsti za urejanje
asfaltiranja nekaterih odsekov
z javnimi finančnimi sredstvi.
cest na Kremenjaku v Stranski
Pristojnim službam so bile
vasi (nad tunelom) ter v Birčni
posredovane pripombe glede
vasi na Ušivcu in ureditev ekolopreglednosti priključka v Birčni
škega otoka na železniški postaji
vasi, jeseni 2015 je bila izvedena
v Birčni vasi. Proučuje se tudi
tudi geodetska odmera dela cemožnost postavitve avtobusnih
ste Poganci–Rajnovšče, ki ga je
postajališč. Za vse posege v profinancirala MO Novo mesto.
stor je potrebno zagotoviti vsa
Svet KS je sodeloval tudi pri redovoljenja, pridobiti predpisano
ševanju problematike v povezavi
število ponudb in urediti pravna
z izgradnjo kanalizacije.
stanja glede lastništva in ostalega,
V sodelovanju s civilno iniciakot jih predpisuje zakonodaja
tivo je bil 23. 2. 2015 organiziran
glede porabe javnega denarja in
zbor krajanov v GD Stranska vas
s povabljenimi predstavniki občine kot naročnika oz. investitorja.
Vabilu so se odzvali župan Gregor
Macedoni, Darja Plantan, Alenka
Muhič, predstavniki Komunale
Novo mesto in občinskega sveta.

Pred nami je nova številka
Šuma sekvoj in hkrati mineva dobro leto
od prevzema vodenja Krajevne skupnosti
Birčna vas. Ob izidu našega časopisa
se bomo ozrli na prehojeno pot in
predstavili našo začrtano smer za naprej.
Zakorakali smo proti polovici
obdobja, v katerem ste nam zaupali vodenje KS.
Zadali smo si naloge v želji,
da rešimo čim več težav, ki smo
jih bodisi sami zaznali v našem
okolju bodisi ste nam jih sporočili krajani, npr. urediti najbolj
sporne odseke cest ter ostale
zadeve, ki so za javno dobro in
tako v korist čim širšemu krogu
občanov.
S tem namenom smo tudi objavili kontaktne podatke članov
sveta in uradne ure vsak drugi
torek v mesecu v pisarni krajevne
skupnosti. Videti je, da uradne
ure niso potrebne, saj sta se odzvala samo dva krajana.
V letu 2015 smo imeli sedem
rednih sej ter eno izredno in eno
dopisno sejo.
Verjetno ste že opazili, da je
izboljšana preglednost v nivojskem križišču železnice (Novo
mesto–Uršna sela) in ceste v
Križiščih. Vsa zemeljska dela so
izvedle Slovenske železnice ob
prizadevanju Francija Klobučarja
ter s sodelovanjem KS.
Na Dolenjih Lakovnicah je bil
urejen in asfaltiran del javne
poti, pri gasilskem domu pa tudi
urejen nadstrešek za avtobusno

V iskanju rešitve težav glede kanalizacije smo sodelovali z MO
Novo mesto, civilno iniciativo,
krajani …
Prijavili smo se na razpis Razvojnega centra Novo mesto za
črpanje evropskih sredstev v
okviru Lokalne akcijske skupine
Dolenjske in Bele krajine za ob-

dobje od 2014 do 2020 (CLLD).
V tej povezavi smo predlagali
ureditev učne in pohodne poti,
ki smo jo poimenovali POT
GENERACIJ – od Podružnične
šole Birčna vas preko Stranske
vasi, izvira Vejarja do LD Padež.
Nadaljnje vodenje projekta je
prevzela Andreja Bele. Projekt
poteka v skladu s smernicami,
ki nam jih posredujeta Razvojni
center Novo mesto in Mestna
občina Novo mesto.
Kot je bilo že omenjeno, sodelujemo tako z aktivnimi društvi in
organizacijami v KS kot tudi z OŠ
Šmihel in Podružnico Birčna vas.
V okviru Sveta KS je bil ustanovljen varnostni sosvet. Organizirano je bilo srečanje s
krajani Birčne vasi, dogovorjeni
sta še dve srečanji s krajani, kar

Člani sveta KS
Vinko Pirc, Urška Hrovatič, Darja Marjanović,
Majda Meštrić, Marjan Ilar, Silva Šušteršič in
Mirko Ravbar.
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vasi, na Kremenjaku, za katerega
pristojne službe na MO Novo
mesto urejajo lastništvo.
Zavedamo se, da je velik problem tudi cesta Rakovnik – Rajnovšče. S tem so pristojni na MO
Novo mesto seznanjeni in upamo
na čim prejšnjo rešitev.
Potrebno bo urediti nekatera
križišča cest, ki postajajo nevarna,
postavitev avtobusnega nadstreška v Stranski vasi, vzdrževanje

srečanje krajanov v Malem Podljubnu in Stranski vasi.
Dogovorili smo se, da tudi
letos del sredstev, namenjenih
za delovanje krajevne skupnosti
namenimo delovanju društev v
obliki in višini dogovorjeni v letu
2015, to je ob predložitvi računov
izvedenih del, prejetih najkasneje
do konca novembra.
Kar nekaj dejavnosti je v naši
KS postalo že tradicionalnih, ki

bo realizirano v letošnjem letu.
Predsednik varnostnega sosveta
je Alojz Sladič. Varnostni sosvet
skrbi za ažurno obveščanje in
sodelovanje s krajani glede delovanja policije za varnost v KS

ob dnevu mrtvih na Ruperč Vrhu
v organizaciji zveze borcev ter
pomoč pri prireditvi obdaritve
otrok ob koncu leta.
V prizadevanjih za čistejše okolje smo se udeležili čistilne akcije

ter organizira srečanja krajanov
in policije.
Podali smo predlog in pripombe k proračunu za leto 2016–2017,
ki ga sprejema občinski svet.
Delovanje naše KS smo predstavili tudi na lokalnem radiu in
časopisu.
V preteklem letu je bila ob 50.
obletnici KS organizirana slovesnost in pohod z zaključkom v
Padežu. Udeležilo se ga je veliko
krajanov, podeljena so bila priznanja, za program smo aktivirali
nastopajoče iz naše KS.
Poleg te je bila kot vsa leta do
sedaj organizirana prireditev ob
dnevu žena in materinskem dnevu, sodelovanje pri komemoraciji

mrliške vežice. O tem so seznanjene pristojne službe in potekajo
aktivnosti za ureditev.
Potrebno bo urediti odvodnjavanja na Vrhu pri Ljubnu.
Izdelana je dokumentacija za
izvedbo kanalizacije na Lakovnicah in Jami, izdano je bilo
gradbeno dovoljenje.
RAZNO:
Aktivno bomo spremljali in
sodelovali v nadaljevanju proob sodelovanju s Komunalo ter v jekta CLLD.
celotni KS zagotovili nabavo doV okviru varnostnega sosveta
datnih smetnjakov in podstavkov, je v letošnjem letu predvideno
kar je financirala Komunala.
NAČRTI ZA LETOS
Kljub nekaterim že izvedenim
delom nas v prihodnosti čaka še
veliko prizadevanj za uresničitev
ciljev, ki smo si jih zadali.
Velika težava je ureditev prometa oziroma oživitev projekta
rekonstrukcije ceste skozi naselje
Birčna vas. S tem namenom smo
imenovali odbor za ceste, ki bo
pri tem sodeloval.
V letošnjem letu načrtujemo
preplastitev dela ceste od šole
do Ušivca, ki pelje na Petane ter
asfaltiranje dela ceste v Stranski

jih seveda ohranjamo in v njih
aktivno sodelujemo. Med njimi
so seveda tudi izdaja in prispevki
v našem časopisu; organiziramo
tradicionalno prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu,
tradicionalni pohod po krajevni
skupnosti in sodelovanje pri
prireditvi obdaritve otrok ob
novem letu.
V skrbi za čisto okolje se vsako
leto udeležujemo čistilne akcije.
Letos je to skupna akcija z MO
Novo mesto.
Zapisala: Majda Meštrić
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Kronologija
poteka dela iniciativnega odbora
Po sestanku z županom in
njegovo ekipo tako imenovanih
občinskih strokovnjakov –
sestanek je bil 2. 2. 2015 v
prostorih GD Stranska vas – smo
skoraj mesec dni čakali na
odgovor občinske elite, ki pa je
bil za nas krajane popolnoma
nesprejemljiv.

Sam sem dobil odgovor ge. Englove in ge.
Muhičeve, da na moje stavbno zemljišče ne
morejo pripeljati javne kanalizacije, ker tam
stoji samo en objekt, če pa bi bila dva, bi bilo
to možno. Dogovorili smo se, da se sestanemo
15. 5. 2015 v prostorih občinske stavbe z vodjo
projekta go. Natašo Engl ter z go. Alenko
Muhič in go. Goršetovo s Komunale Novo
mesto. Med tem časom smo o naših težavah
pisno obvestili predsednike države, vlade in
državnega zbora ter Ministrstvo za okolje in
prostor ter tudi vse poslanske skupine v parlamentu. Sam sem se sestal tudi z varuhinjo
človekovih pravic. Od varuhinje nisem dobil
nobenega konkretnega odgovora, kar sem
tudi pričakoval, saj je to ustanova, ki je bolj
kot ne sama sebi namen. Odgovorov od zgoraj omenjenih državnih organov pa žal še do
danes nisem prejel. Medtem smo začeli tudi
vlagati pritožbe na izračun komunalnega prispevka. Kasneje je prišel datum sestanka na
občini, ki smo se ga udeležili predsednica KS
Majda Meštrić, Stane Žagar in spodaj podpisani. Tam pa smo doživeli pravo presenečenje,
saj smo ugotovili, da dama, ki je vodila projekt
gradnje, sploh ne loči med primarnimi in
sekundarnimi vodi kanalizacije, da o ostalih
stvareh ne izgubljam besed. Izpostavil sem
tudi svoj primer dveh objektov na parceli ter
pojasnil, da v občinskem odloku piše eden ali
več. Strokovni odgovor se je glasil, citiram:
»Mi si to razlagamo po svoje.« Ker so na
odgovornih delovnih mestih zaposlene neodgovorne in nesposobne osebe, imamo občani
potem kup težav in finančnih stroškov. Isto
velja tudi za go. Alenko Muhič, ki je kot vodja
investicije pozabila, da se denar pridobiva iz
polne vreče, se pravi iz evropskih skladov, in
toliko, da se tudi občane finančno čim bolj
razbremeni. Niti slučajno se ni vprašala, kako
naj ljudje, ki nimajo niti 500 EUR dohodka na

mesec, financirajo priklop na kanalizacijo, ki Komisijo za finance in proračun. Tudi tukaj
jih bo stal nekaj 1.000 EUR. Lep primer, kako smo dobili odgovor, da je zadeva s strani MO
se skrbi za ljudi, je Občina Ajdovščina, kjer je Novo mesto zaključena.
4. 4. 2016 sem še enkrat pisal predsedniku
cena za priključen objekt 460,00 EUR. Ko
sem se pogovarjal z odgovornim na ajdovski Vlade RS in ga prosil za pomoč pri nastali
občini in ga vprašal, kako to, da je to pri njih situaciji, pa žal do danes, ko to pišem (6. 5.
tako poceni, me je presenetil odgovor, ki se je 2016), še nisem dobil odgovora.
Sedaj so začeli prihajati odgovori na naše
glasil: »Kje pa naj ljudje dobijo denar?« Kaj
pritožbe glede višine KP. Občinske strotakega se pri nas ne bo zgodilo nikoli.
Lanskega maja, ko je bilo slabo in deževno kovne službe nas obveščajo, da so pritožbe
vreme in je voda iz kanalizacije tekla na vse neutemeljene in zahtevajo plačilo celotnega
strani, samo tja ne, kamor bi morala, smo vse zneska KP v enem obroku. To utemeljujejo s
posneli in obvestili Republiškega inšpektorja tem, da smo prekoračili roke plačila, ki smo
za okolje. Isto smo storili tudi oktobra, ko so jih imeli na prvih odločbah, obenem pa nam
fekalije kar 11 dni iz črpališča v Pogancih grozijo z zamudnimi obrestmi in celo rubeži.
iztekale na travnik in od tam v potok. Veliko Ne zavedajo pa se, da so sami krivi za nastalo
koristi od tega ni bilo, saj se ni zgodilo nič, situacijo, saj so prekoračili roke za odgovore,
zadeva pa še kar pušča in onesnažuje naše ki bi nam morali biti vročeni v dveh mesecih,
ne pa po enem letu.
okolje. Ok tobr a
Župa n Macedoni,
smo obvestili tudi
direktorica občinKomunalo NM in
ske uprave Čadonič
dobili odgovor, da
Špelič in vsi, ki so po
bodo stanje preučili
Župan Macedoni,
službeni dolžnosti
in nas o nadaljnjih
direktorica občinske uprave
vpleteni v to zadevo,
postopkih obvestili
s temi svojimi dejado konca novembra
Čadonič Špelič in vsi, ki
nji
samo dokazujejo,
leta 2015. Sedaj je
so po službeni dolžnosti
da
jim je malo mar
maj 2016, odgovora
vpleteni v to zadevo, s
za
ljudi
in popolno
pa še ni.
temi svojimi dejanji samo
odsotnost moralnega
Oktobra sem se
dokazujejo, da jim je malo
in socialnega čuta.
sestal z odvetnikom
mar za ljudi in popolno
Žal se ne zavedajo,
odvetniške pisarne
odsotnost moralnega in
da so bile občine
Čeferin ter mu izsocialnega čuta.
ročil vso potrebno
ustanovljene zato, da
in dostopno dokuolajšajo življenje obmentacijo ter ga
čanov, ne pa da nam
seznanil z našimi
ga s svojimi dejanji
zahtevami, da se
grenijo in otežujejo.
zniža KP in zgradi javna kanalizacija na Ne razumejo, da so v službi zaradi nas in ne
stavbna zemljišča. Prosil sem ga, naj preuči mi zaradi njih.
gradivo in me obvesti, ali so naše zahteve
Skoraj bi pozabil zapisati, da sem gospe
upravičene. Po nekaj dnevih me je obvestil, Čadonič Špelič na občinskem hodniku, ko
da so naše zahteve povsem na mestu in so se mi ni mogla kam izmuzniti, predal zapis
tudi dokazljive na upravnem sodišču. Povedal z našimi težavami na eni strani lista A4. Semi je tudi, kakšne postopke moramo speljati veda mi je obljubila, da bo zadevo preučila
z naše strani in kolikšna je cena za zastopa- in me poklicala. Klica še nisem dočakal, pa
nje njihove pisarne na sodišču. O tem sem tudi dlje kot do njene tajnice, ki me vztrajno
seznanil predsednico in svetnike KS, ki pa obvešča, da direktorica zadeve še ni preučila,
niso pokazali nobenega velikega zanimanja ne morem.
za izpeljavo postopka. Kljub vsemu sem po
Člani iniciativnega odbora smo storili vse,
nekaj dnevih dobil odgovor predsednice KS, kar je bilo v naših močeh. Če ima morda kdo
da gospod Kobe na MO Novo mesto ne da od krajanov še kakšno idejo, kako nadaljenašega denarja za odvetniške storitve.
vati naš boj, ali če menite, da je potrebno
V začetku leta 2016 smo obvestili tudi ponovno sklicati ZBOR KRAJANOV, nas o
občinske komisije – Komisijo za pritožbe, tem obvestite.
Komisijo za komunalo in infrastrukturo ter
Franc Zupančič
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pgd Stranska VAS

Delo pgd Stranska vas v letu 2015
da smo lahko izpeljali veselico.
V poletnih mesecih smo si
privoščili dopust, nato pa smo
septembra začeli pridobivati
dokumentacijo za izgradnjo
kanalizacije. Le-ta nam bo še
dala poti in skrbi, da se bomo
jem Vinku Pircu, saj nam ni lahko priklopili, saj na MO
zaračunal najemnine. Nato smo Novo mesto ni razumevanja za
začeli z barvanjem fasade. Vse društva, tako da moramo plačati
to je trajalo v mesec junij, ko so celotni prispevek za priklop ter
nam izvajalci še pokrili stolp in še financirati izkop in material,
ga dodatno izolirali ter naredili ki ga bomo potrebovali.
zaključne obrobe. V času do
Denar pridobivamo z raznoobletnice nam je Peter Šušteršič som koledarjev in prošnjami
obnovil tudi motorno brizgalno pri zasebnikih ter delovnih
Sora, ki je bila v orodjarni Birč- organizacijah, tako da moramo
na vas. Brizgalna je bila v zelo tisto, kar dobimo za delovanje

Leto smo začeli aktivno.
Takoj na začetku, meseca januarja,
smo šli v gozd porušit smreke, ki jih
bomo porabili za nadstrešek
nad WC-ji in za klopi.
Kmalu zatem smo se dogovorili na žagi v Pogancih za žaganje
tega lesa. Nabavili smo tudi tablo
za koš in jo zmontirali. Februarja
smo organizirali tradicionalno
tekmovanje v SSV, še pred tem pa
smo nabavili nove sesalne cevi.
Marca smo se začeli ukvarjali
z našim podmladkom, in sicer
s pripravami za tekmovanja in
teoretično spoznavanje gasilstva.

društva, odvesti Mestni občini
Novo mesto.
V tem času smo dobili igrala,
ki jih je kupila KS in tudi poskrbela za montažo. Oktober, mesec
požarne varnosti, smo izkoristili
za vaje in urejanje garaže ter
naše opreme, novembra pa smo
naprosili smrekove sušice. Te
smo porabili za okvir okoli igral,
ki smo ga naredili v decembru.
Za zaključek leta smo raznesli
koledarje po našem požarnem
okolišu. Zahvaljujem se vsem, ki
ste nam dali kakršenkoli prostoAprila smo začeli s pripravami slabem stanju, sedaj pa je zopet voljni prispevek zanj.
na 60. obletnico društva, saj je operativna. Zahvaljujemo se mu
Med letom smo se udeležili kar
bilo potrebno doreči marsikatero za trud in kvalitetno opravljeno nekaj tekmovanj in dosegli lepe
stvar. Maja smo začeli z obnovo delo. Nato je prišel čas za pra- rezultate, krona pa je udeležba
ostrešja, saj je bilo potrebno znovanje obletnice društva. Žal članic B na državno tekmovanje,
prebarvati ves les. Da pa smo smo se za ta dan slabo dogovorili ki bo 11. 6. v Kopru. Navijači,
to lahko naredili, smo si morali glede vremena in smo morali na- dobrodošli. Najlepše od vsega
izposoditi še gradbeni oder, za rediti proslavo v dvorani. V tem pa je, da imamo ponovno kar
katerega se najlepše zahvalju- času je prenehalo deževati, tako nekaj mladinskih tekmovalnih

ekip, ki se udeležujejo tekmovanj
v orientaciji, gasilskem kvizu
in na tekmovanju v gasilskih
spretnostih.
Ker opažamo, da kar nekaj
članov ne plačuje članarine,
imamo pravico le-te člane črtati
po 15. členu 3. točke Statuta PGD
Stranska vas Novo mesto, ki
pravi: »Član se črta iz članstva
PGD, če kljub opominu ne plača
članarine v tekočem letu. Črtanje opravi Upravni odbor PGD.
Dogovorili smo se, da članarino
plačujejo vsi člani od 18–65 leta
starosti. Članarina ostane 15 €.
Na koncu naj se zahvalim
vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri opravilih, tako fizično,
finančno kot z raznimi prevozi
in ostalo pomočjo, ki je bila
potrebna.
Dejan Rkman
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Pgd Lakovnice

Imeli smo mirno leto
Leto 2015 je za operativni del
PGD Lakovnice minilo mirno. Na našem
požarnem območju k sreči nismo imeli
potreb po interveniranju, smo pa po
ustaljenih navadah nadaljevali
s preventivnim delom.
Celo leto smo izvajali preglede
in vzdrževalna dela na opremi
našega društva ter tako zagotavljali brezhibnost in uporabnost
opreme v primeru intervencij.
V spomladanskih mesecih smo
se člani društva udeležili čistilne akcije, kjer smo urejali tako
širšo in ožjo okolico gasilskega
doma kot tudi same prostore.
Poleg rednega vzdrževanja
smo nabavili tudi nekaj nove
opreme. Prvega maja smo imeli
na Lakovnicah pr vomajsko

budnico, ki jo je izvajala Mestna godba Novo mesto. Ob tem
smo jim gasilci pripravili manjšo
pogostitev. Godba je igrala tudi
na Florjanovo nedeljo, ko so se
člani našega društva skupaj s
člani sosednjih društev udeležili tradicionalnega žegnanja na
Cerovcu.
Uspeli smo uresničili kar nekaj
zadanih ciljev, ki se tičejo urejanja gasilskega doma. V srednji
etaži je položena keramika, v
dveh večernih akcijah pa smo z

Gasilska parada do cerkve Sv. Florijana v nedeljo, 8.maja 2016

notranje strani obložili garažna
vrata.
Jeseni smo od KS dobili otroška
igrala. Ta bodo omogočila našim
najmlajšim članom druženje ob
igri na igrišču za gasilskim domom. Nadaljevali smo z urejanjem površine dvorišča oziroma
platoja za gasilskim domom, ki
smo ga za namene tekmovanja
povečali. Pridobili smo tudi
avtobusno postajo, ki je nameščena pred gasilskim domom.
Verjamemo, da bo dobro služila
vsem otrokom, ki tukaj čakajo
šolski avtobus.
Veliko se je dogajalo tudi na
tekmovalnem področju. Čestitke gredo vsem članom in
mentorjem, ki so nas v minulem
letu tako uspešno zastopali. Tri
ekipe so se uspele uvrstiti na
državno tekmovanje, ki bo 11.
in 12. junija v Kopru. Člani A
so bili regijski prvaki dolenjske
regije v SSV že tretje leto zapored, drugo mesto v ligi pa so
osvojili kar naši člani B. Člani A
so šesto leto zapored zmagali na
sektorskem tekmovanju sektorja
Stopiče. Tretjič zapored so zmagali tudi na avtorallyju GZNM,
drugo mesto na regijskem tekmovanju v Šentjerneju pa jim je
zagotovilo vstopnico na letošnje
državno tekmovanje. Članice
A so zmagale na avtorallyju, z
zmago na regijskem tekmovanju

pa so se prav tako uvrstile na
državno tekmovanje, ki bo 11.
junija v Kopru. Mladinci so na
občinskem tekmovanju dosegli 3.
mesto, na regijskem tekmovanju
pa so našemu društvu prinesli
še eno zmago, zato bomo tudi
zanje navijali na mladinskem
državnem tekmovanju, ki bo
potekalo 12. junija.
V lanskem letu smo organizirali
3. tekmovanje za pokal PGD
Lakovnice, ki je potekalo v kategoriji članov in članic. Udeležilo
se ga je 16 ekip, od tega devet ekip
članov in sedem ekip članic. Po
zaključku tekmovanja je sledila
tudi uspešno izpeljana veselica.
Naj še omenim, da bo naše društvo v naslednjem letu praznovalo 80-letnico ustanovitve. Na
proslavi, ki bo 19. avgusta 2017,
bomo počastili delovanje našega
društva in se ob tem tudi malo
poveselili.
Člani si še naprej želimo uspešno
delujoče društvo in upamo, da
bo še več naših krajanov našlo
zadovoljstvo v prostovoljnem
delu in nesebični pomoči drugim. Zahvala gre vsem operativnim članom, našim podpornikom in donatorjem, ki pomagate,
da društvo uspešno realizira
zastavljene cilje.
Z gasilskim pozdravom:
Na pomoč!
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PGD Mali Podljuben

Bili smo uspešni
Člani PGD Mali Podljuben smo leto 2016
pričeli z občnim zborom članov. Takoj smo
začeli s pripravami na gasilska tekmovanja
in sestavili tri tekmovalne desetine: desetino
pionirjev, mladincev ter desetino članov B.
V letu 2015 so se desetine udese je udeležilo veliko število
ležile tekmovanj na nivoju GZ,
ekip članov in članic.
sektorja Stopiče ter društvenih • Pred gasilskim avtorallyjem
tekmovanj. Pohvalimo se lahko
smo v našem gasilskem druz naslednjimi rezultati:
štvu organizirali še sektorsko
tekmovanje za sektor Stopiče.
• Mladinke so na občinskem
•
Na
tradicionalnem gasilskem
tekmovanju v kvizu dosegle 2.
avtorallyju
je ekipa članov B
mesto in se uvrstile na regijosvojila
2.
mesto.
sko tekmovanje, na katerem
so dosegle 1. mesto in tako • Na regijskem tekmovanju dolenjske regije je ekipa članov B
postale regijske prvakinje. S
osvojila 3. mesto.
tem so se uvrstile na državno
•
Ekipa
članov B se je udeletekmovanje in osvojile odlično
žila
tekmovanj
na območju
17. mesto med 38 ekipami.
• Mladinke so se udeležile tudi
novega tekmovanja z imenom
Otroški gasilski boj v Rečici
pri Laškem. Glede na to, da
so se prvič udeležile takega
tekmovanja so zasedle odlično
3. mesto.
• Na občinskem pionirsko-mladinskem tekmovanju 2015 sta
se tekmovanja udeležili dve
ekipi, in sicer ekipa pionirjev
in ekipa mladincev. Mladinci
so dosegli 21. mesto.
• 5. septembra smo v našem
društvu organizirali orientacijski tek. Iz našega društva je
nastopilo 5 trojk, ki so dosegle
odlične rezultate. Pionirke in
mladinke so zmagale, mladinci so osvojili 3. in 9. mesto,
pionirji prav tako 9. mesto,
tako da smo s tremi ekipami
odšli na regijsko tekmovanje.
• Na regijskem tekmovanju v
orientacijskem teku so mladinci in pionirke zasedli
odlično 3. mesto, mladinke
pa so zmagale in se uvrstile
na državno tekmovanje, kjer
so zasedle 3. mesto.
• 16. maja 2015 smo organizirali
tekmovanje za pokal PGD
Mali Podljuben v kategoriji
članov in članic. Tekmovanja
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Dolenjske in Bele krajine ter
dosegla odlične rezultate. Ob
izgubi našega častnega predsednika gasilskega društva
smo se udeležili pogrebne
slovesnosti s praporjem in
organizirali pogostitev za vse
prisotne gasilce iz ostalih gasilskih društev.
Ker se gasilci radi družimo in
med seboj pomagamo, smo se
udeležili srečanja ob 60-letnici
Gasilske zveze Novo mesto, veterani pa so se udeležili srečanja
v Brusnicah, kjer je potekalo
tekmovanje v raznih veščinah,
na katerem so se odlično uvrstili.
V našem društvu smo v mesecu
oktobru organizirali intervencijsko vajo. Vaje se je udeležilo nekaj
društev iz sektorja ter društvo
Vavta vas. Udeležili smo se sektorske vaje v reševanju ljudi in
premoženja na Uršnih selih. Jeseni je potekala tudi regijska vaja
v reševanju, katere del reševanja
je bil organiziran tudi na našem
območju.
Na področju preventivne dejavnosti smo opravili pregled
gospodinjskih in društvenih
gasilnih aparatov.
V letu 2015 smo bili na dveh
intervencijah. Sodelovali smo

pri iskanju pogrešane osebe in
pogrešanih živali.
Med letom so se člani udeležili
tudi raznih usposabljanj s področja gasilstva in jih uspešno
opravili.
Zamenjali smo nekaj izrabljene
in na gasilskih vajah poškodovane opreme. V poletnih mesecih
smo zamenjali streho na našem
gasilskem domu. V letošnjem
letu bomo skušali obnoviti fasado in nabaviti dodatne klopi in
mize, kar nam predstavlja veliko
finančno težavo. Pri pridobivanju finančnih sredstev se bomo
obrnili tudi na vas, spoštovani
krajani, ki nas do sedaj še nikoli
niste pustili na cedilu. Brez vaše
pomoči ne bi bilo gasilskega
doma in društva, v katerem je
vedno več članic in članov ter
vaših otrok – pionirjev in mladincev, ki se udeležujejo gasilskih
tekmovanj, se družijo in tako
spoznavajo gasilstvo.
Naj leto 2016 mine varno in brez
požarov!
Na pomoč!
Marko Staniša,
predsednik PGD
Mali Podljuben

Zagoreli
prvomajski kresovi
Na Rakovniku vsako leto priredijo prvomajsko
kresovanje. Letošnji prvi maj ni bil nobena izjema, saj
je njihov kres tradicionalen.
Vaščani navozijo ves odvečni
lesni material na najvišjo točko v
vasi. Z dovoljenjem lastnika parcele, Jožeta Kavška, so napravili
ogromen kres, ki so ga v mraku
prižgali ter v družbi sovaščanov
praznovali in uživali ob dobrotah,
ki so jih pripravile pridne roke

domačink. Ko je ogenj že skoraj
dogorel, jih je gospodinja Irena
povabila v svoj prijazen dom,
kjer jih je pričakala z obilno malico ter pogostila tudi urednika
Šuma sekvoj. Tako na tem mestu
prispevamo nekaj utrinkov v sliki.
Nina Avsec
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB NOVO MESTO, Krajevna organizacija Birčna vas

Še vedno smo tu
Ob 75. obletnici ustanovitve OF
Lani sem v uvodniku pisal o 70.
letnici konca II. svetovne vojne –
največji tragediji in moriji človeštva – pod naslovom: »Še vedno
smo tu«. Niso nas namreč uspeli
podjarmiti ali počistiti, ker smo
se uprli z orožjem in na zmagoviti
strani dočakali svobodo. Tudi
pred 25. leti smo se ponovno z
orožjem izborili svojo samostojnost in državnost.
Letos mineva že 75 let od ustanovnega sestanka Osvobodilne
fronte slovenskega naroda. Če se
ne bi uprli, bi ostali ozemeljsko
razkosani, podjarmljeni, izkoriščeni in nacionalno odrinjeni.
Morala se je prebuditi nacionalna
zavest v »narodu hlapcev«. To vlogo buditelja je sprejela OF, vseslovensko gibanje za osvoboditev in
združitev vseh Slovencev na slovenskem ozemlju ter povezanosti
slovanskih narodov. Na koncu se
je izšlo. Z osvobodilno akcijo in
aktivizacijo slovenskih množic
je OF vplivala na preoblikovanje
slovenskega narodnega značaja.
Slovenske ljudske množice so se
borile za svoje narodne in človekove pravice, ustvarjen je bil
nov lik aktivnega slovenstva. Po
narodni osvoboditvi je bila vzpostavljena ljudska demokracija. OF
je večino ciljev izpolnila.
Pred 25. leti smo še enkrat
za podoben namen aktivirali
slovenske množice in z visoko
stopnjo enotnosti dosegli samostojnost in suverenost ter
uvedli strankarsko demokracijo.
Pridružili smo se materi Evropi,
sprejeli obveznosti v NATU, dobili šengen in nazadnje se Evropa
brani nedaleč od nas na uskoških
položajih pred vpadi z juga.
Zgodovina naj bi bila naša učiteljica. Znano je, da se je Amerika
razvila in postala močna z osvajanjem ozemlja, iztrebljanjem
domorodcev, s pritokom evropskih izseljencev in sužnjev s črne
celine. Stoletja so razvite dežele
izčrpavale svoje kolonije. Povojno
Nemčijo so gradili »gastarbe-

iterji«, tudi Francijo, Anglijo in
mnoge druge »razvite dežele«
so razvijali delavci iz njihovih
kolonij. Imajo kapital, izvažali so
ga, tako tudi staro proizvodnjo
v nerazvite dežele zaradi poceni
delovne sile. Varnostno okolje v
nerazvitih deželah so naredili nestabilno, apetiti po virih so veliki
in potrebna je bila uporaba sile.
Razsuli so Bližnji vzhod in severno Afriko. »Villkomen poziv« je
sprožil migracijski val, dogaja se
prebiranje dobrega, neprimerne
bodo zavrnili ali prerazporedili
po deželicah. To je EU solidarnost. Nataliteta v razvitih deželah
je nizka, potreben je bil ponoven
uvoz delovne sile in povečanje
delovnih mest doma. Naši kadri
pa tudi rinejo na sever s trebuhom
za kruhom. Ali ni bilo v drugi
polovici prejšnjega stoletja tudi
pri nas tako? Jesenice, Velenje,
Nova Gorica, Novo mesto …
Rast industrije je zahtevala selitve
narodov. Preizkušen model. Nič
ni naključno.
In kaj imamo mi od OF? Sprejeli smo aktivno slovenstvo kot
življenjsko vodilo. Med drugim
imamo niz človekovih pravic in
svoboščin ter tudi obveznosti in
dolžnosti. Imamo aktivno in pasivno volilno pravico ter pravico
združevanja za dober namen.
Tudi v našem okolju se to dogaja.
Imamo izvoljeno krajevno samoupravo, imamo društva, imamo
Civilno iniciativo za kanalizacijo
in nismo tiho. Povemo in tudi
napišemo!
Naša slovenska narodna zavest
mi veleva, da Slovenci nismo
ogroženi in da so časi Cankarjevih Hlapcev mogoče že preteklost. Zapisal je: »Zdaj pregledujem zgodovino protireformacije.
Takrat so v naših krajih pobili
polovico poštenih ljudi, druga
polovica pa je pobegnila. Kar je
ostalo, je bila smrdljiva drhal.
In mi smo vnuki svojih dedov.«
Pa vendar – še vedno smo tu! In
nočemo biti HLAPCI!

Iz naše dejavnosti

S skupnimi močmi smo izvedli veliko večino načrtovanih
aktivnosti v letnih smernicah in
programu dela.
Skrb za vojno grobišče in spominska obeležja NOB so člani
opravljali vestno. Stanje grobišč
in spominskih obeležij je dobro,
saj so bila v preteklosti izvedena
potrebna dela za njihovo vzdrževanje. Steber spomenika NOB
na Ruperč Vrhu je začel pokati in
poškodbo smo sporočili zadolženemu na območnem združenju
v NM. Spominsko znamenje

koncentracijskih taboriščih. Med
njimi so tudi borci italijanske
brigade Fontanot. Spominska
plošča je bila postavljena v juliju
1957. leta in nato leta 1959 še spomenik,« je zapisal Drago Roženberger v knjižici »Spomeniki in
obeležja v KS Birčna vas«. Prekop
prvih štirih borcev datira v leto
1957, skupaj je tam pokopanih 12
neznanih junakov.
Drugo leto bomo torej obeležili
60. obletnico prekopa borcev.
Slovesna otvoritev spominskega
parka na Ruperč Vrhu je bila
leta 1959, v času, ko smo nekdaj

Partizanski prehod 1941–1945
pod Starim Ljubnom je še vedno
brez plošče in zvezde.
»Osrednji spomenik na Ruperč
Vrhu je posvečen vsem umrlim za
svobodo, tako borcem, ki so padli
v boju, kakor tistim, ki so umrli v

praznovali dan borcev, to je 4.
julija. Na okrogle obletnice se
bomo spomnili s priložnostnimi
slovesnostmi.
Lani novembra smo z otroki
podružnične šole šli tudi po delu
poti spominov in tovarištva in se
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Podatkov o udeležbi na vseh prireditvah ne vodimo, saj se prireditev udeležujejo posamezniki po svoji odločitvi in v sodelovanju z
drugimi organizacijami, kot so ZSČ, ZVVS ali SEVER. Slike imam s
prireditev, ki sem se jih sam udeležila in vam jih tudi predstavljam.
Enodnevno strokovno ekskurzijo po pomnikih NOB smo organizirali preko TA KOMPAS ter šli na KOZARO in v BANJA LUKO,
in sicer 4. 7. 2015, torej na dan borcev.
Povabljeni so bili člani KO ZB NOB Birčna vas z družinskimi člani,
otroki in vnuki ter s prijatelji (enim ali več). Naj gre mladina z nami
in deležna bo novih spoznanj o trpljenju in junaštvu ljudi med NOB,
zgodovini, kulturi, krajini, pojdimo, da bomo utrdili medgeneracijske vezi … Tako smo zapisali v vabilu. Prosta mesta v avtobusu smo
ponudili tudi članom Sveta KS Birčna vas, zaslužnim članom drugih
društev v naši KS ter članom ZB iz drugih organizacij, ZSČ, ZVVS
ter upokojencem poverjeništva Birčna vas. Seveda smo računali na
sofinanciranje s strani KS, na našo prošnjo smo dobili odobreno
nekaj manj, kot smo računali, zato smo od udeležencev pobrali višji
prispevek, kot smo obljubili, ampak vsi so to sprejeli z razumevanjem
in na koncu se nam je finančni načrt izšel. Hvaležni smo vsem, ki so/
ste se tega dogodka udeležili. Bilo nas je poln avtobus in to iz naše
KS, le nekaj sedežev smo zapolnili s člani iz drugih KO. Tukaj je še
nekaj slik z naše ekskurzije.

ustavili pri spomeniku žrtvama nepotrebnega vojaškega nasilja med
NOB. Letos bomo na tem mestu imeli uro zgodovine.
12. 2. 2016 smo imeli redni letni zbor članov.
Ob dnevu žena nismo pozabili obdariti naše borke Kristine, ki
zadnje leto živi v DSO NM.

Šli smo na slovesnosti po Sloveniji

Slovesno je bilo ob 70. obletnici svobode. Bili smo na prizorišču
zadnjega spopada v Evropi po koncu II. svetovne vojne.
Tudi naši so bili tam. Včasih so šli v partizane mladi, sedaj pa njihovi otroci, ki so že »ta stari«. Se mi zdi že otročje to početje, le kam
je razsodnost šla?
Tudi naši člani so bili tam.
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Tradicionalni obisk borcev italijanske brigade Fontanot, njihovih
svojcev in domoljubov je bil tokrat zadnjo nedeljo v septembru pri
spomeniku na Ruperč Vrhu in v Jurni vasi. Srečanje en teden prej, kot
je bilo po navadi, jim očitno bolj ustreza. Poglejmo, kako smo se dobili.
Spominsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve tradicionalno
organiziramo in izvedemo pred dnevom spomina na mrtve v spominskem parku NOB na Ruperč Vrhu v sodelovanju s Svetom KS Birčna
vas, podružnično šolo in pevci. Predsednica sveta KS je soglašala z
vabilom in datumom prireditve in prevzela stroške pevcev. Tudi vodja
podružnične šole se je strinjala. O žalni slovesnosti smo razobesili
plakate po vsej KS po vaseh, otroci iz naše šole pa so vabila raznesli po
hišah v naši KS. Uredili in okrasili smo okolico osrednjega spomenika
v KS in tudi drugih spominskih obeležjih NOB.
Izvedli smo kratek kulturni program z dvema govoroma.
Otroci so zakon! Bili so krasni.
Govornika, predsednica naše KS Majda Meštrić in veteran Alojz
Muhič, sta spregovorila z izbranimi besedami.
Tudi povezovanje programa sem prepustil mladi in nadebudni
povezovalki. Odlično je opravila zaupano nalogo.
Ohranili smo število obiskovalcev te prireditve, še posebej je bilo
lepo videti veliko mladih.
Aktivnosti na socialno-zdravstvenem področju potekajo tako, da
člani skrbijo za ostarele člane, še posebej za svojce, kot je to v dolgoletni praksi. Pomagajmo si med seboj po svojih močeh in možnostih.
Bodimo si tovariši še zlasti v obdobju, ko je prijatelju prevelik napor,
da pride do nas. Pa pojdimo mi k njemu. Drobne pozornosti in

občasni obiski starejših so vedno
dobrodošli.
Zveza borcev razume stiske
članov z nizkimi prihodki, zato je
že več let veljaven sklep, da lahko
člani, ki imajo manj kot 400 EUR
prihodka na mesec, plačajo le simbolični 1 EUR letne članarine.
Delo izvoljenih članov KO ZB
Birčna vas v letu 2015
Vodstvo KO ZB NOB Birčna vas
se leta 2015 ni sestalo, pred organizacijo pomembnejših prireditev
smo zadeve urejali po telefonu ali
z osebnimi stiki in pogovori ter po
e-pošti.
Z računalnikom Izvršnega odbora ZB NOB NM in tajnico ter
predsednico Sveta KS Birčna vas
imamo vzpostavljeno elektronsko
izmenjavo podatkov in sporočil, seveda preko privatnih e-naslovov in
sredstev članov. Takšno povezavo
imamo med seboj tudi predsednik,
tajnik in blagajničarka ter člani
vodstva naše KO.
Naša KO je območnemu združenju sporočila predpisane podatke
o članstvu in plačani članarini za
leto 2015, vzdrževali smo kartoteko članov in uskladili podatke
z evidenco na območni organizaciji. Denarna sredstva hranimo
na skupnem računu ZB, skladno
s predpisi. V preteklem letu smo
s sredstvi članarine in prejetimi
sredstvi Sveta KS Birčna vas (del
prevoza na strokovno ekskurzijo,
pevci na komemoraciji) opravili
večino načrtovanih nalog in nekaj
sredstev prihranili za slabe čase.
Aktivnosti praporščaka so bile vezane zlasti na zbor in prireditev v naši KS pri spomeniku na Ruperč
Vrhu. Februarja 2016 je bilo za praporščake organizirano posebno
usposabljanje v organizaciji Slovenske vojske v vojašnici v Bršljinu.
Promocijske aktivnosti naše organizacije smo izvajali tudi v glasilu
KS Birčna vas s članki o naši dejavnosti in več slikami. Upam, da ste
članek v Šumu sekvoj z zadovoljstvom prebrali.
V naših vrstah je 19 žensk in 39 moških, skupno nas je 58 krajanov. Povprečna starost našega članstva je 64 let. Status borke ima
le Kristina Škufca. V naših vrstah je več veteranov osamosvojitvene
vojne za Slovenijo 1991.
Žal nas je v preteklem letu zapustili naš član Marjan Ilar. Naj počiva
v miru.
Glavni odbor ZB NOB Slovenije je sprejel sklep, da je potrebno
članstvo bolje obveščati o delovanju naših združenj po Sloveniji. Revija SVOBODNA BESEDA je tista, ki ponuja vsem članom ustrezne
informacije o delu organizacije.
V krajevnem okolju so bila naša prizadevanja in aktivnosti vseskozi
prisotna, podprta in ugodno sprejeta pri krajanih, v vodstvu naše KS
in v vodstvu ZB NOB Novo mesto.
Besedilo in slike: Bogdan Mali
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Zadnja borka KO ZB za vrednote NOB Birčna vas je slavila visok jubilej
Trinajstega maja je praznovala 90 let Kristina Škufca, edina še
živeča članica KO ZB za vrednote NOB Birčna vas, ki ima priznan
status borke NOB.

krajšo slovesnost in slavljenki
izročili priložnostna darila.
Vse najboljše, tovarišica Kristina!

Slavljenki so zaželeli vse najboljše,
zlasti pa dobrega zdravja Alojz
Muhič (prejšnji župan MO Novo
mesto, ki je voščil tudi v imenu
KS), Tilka Bogovič (članica glavnega odbora ZZB za vrednote
NOB Slovenije in sekretarka
območnega združenja ZB za

vrednote NOB Novo mesto), ga.
Dularjeva (direktorica DSO) in
predsedniki krajevnih organizacij RK, upokojencev in borcev
Birčna vas ter svojci.
Besedilo in sliki:
Bogdan Mali

Slavljenka je doma iz Velikega
Podljubna, zadnje leto pa živi v
Domu starejših občanov (DSO)
v Šmihelu. V DSO smo skupaj z
upravo doma, MO Novo mesto,
vodstvom KS Birčna vas in vodstvi krajevnih organizacij RK,
upokojencev in borcev pripravili

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVO MESTO

Občni zbor članov poverjeništva Birčna vas
V soboto, 30. januarja 2016, je imelo poverjeništvo
Birčna vas občni zbor v ogrevani dvorani
prenovljenega Gasilskega doma v Stranski vasi. Glede
na starost članic in članov je bila udeležba odlična.
Sklepčnost ni bila vprašljiva.
Uradni del je bil, kot po navadi, starejšo generacijo, ter nanizala
kratek in brez velikih formalnosti. nekaj področij, ki se jih udeležuZbor je vodil Franc Zupančič, jejo člani. Prav tako je povabila na
predsednik poverjeništva Birčna vas. Izstopala je pohodniška
skupina, ki se je lani sešla 40-krat
in vandrala po okoliških poteh.
Poleti so hodili tri dni ob Kolpi,
ko še ni bila ograjena, v jeseni pa
so šli z učenci Podružnične šole
Birčna vas na Ljuben. Odzvali
so se tudi na vsa povabila na
pohode, ki jih je vodil Primož
Jazbec za člane DU NM in hodili
z Novomeščani. Letos vabijo Novomeščane v naš konec na pohod
na Ljuben ali na Cerovec. Zbrane
je pozdravila ga. Rožca Šonc,
predsednica Društva upokojencev Novo mesto, in predstavila
mnoge pretekle aktivnosti DU
NM, aktualna dogajanja, ki se
nanašajo na upokojence in sploh

aktivnosti v Hišo sožitja, ki deluje
v prostorih DU NM. Prisotni smo
jo z zanimanjem poslušali.
Prizadevne članice in člani so
pripravili malico in prisotne tudi
postregli. Zbor je bil po slabih
dveh urah končan in zadovoljni
smo se razšli.
Besedilo in sliki:
Bogdan Mali
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Storimo vsak dan nekaj dobrega
dobrodošlo občasno preveriti
holesterol, krvni sladkor in krvni

letovanje nekaj starejših socialno ogroženih, ki si sicer tega ne

S tem namenom vsako leto pobiramo članarino v višini 5 evrov.
Vsem članom in podpornikom
Rdečega križa – posebna zahvala
velja Krajevni skupnosti Birčna
vas in MO Novo mesto – se za pri-

domovih starejših, da jim zaželimo veselje, srečo, predvsem pa
obilo zdravja. Iz naše krajevne
organizacije je kar devet občanov
nastanjenih v domovih za starejše tlak, tudi če nimamo posebnih
in drugih zavodih.
zdravstvenih težav. Tako ste vabljeni na meritve, ki jih organizira
naša krajevna organizacija enkrat
letno, ob večjem zanimanju pa se
lahko dogovorimo za več meritev.
V naši krajevni organizaciji imamo tudi veliko število krvoda-

morejo privoščiti in že vrsto let
ali pa sploh nikoli niso bili na
morskem oddihu.
Naj za konec omenimo še skladišče humanitarne pomoči, ki se
nahaja na sedežu Rdečega križa
na Ulici Slavka Gruma 54a v
Novem mestu. Na centru vsa-

spevke iskreno zahvaljujemo. Z
zbranim denarjem je omogočeno
delovanje krajevne organizacije,
prav tako pomagamo pomoči
potrebnim v naši krajevni organizaciji, sodelujemo pa tudi v
akcijah zbiranja pomoči, ki jih
organizira Območno združenje
RK NM.
Pomemben poudarek pri delu
RK pa je skrb za starejše. Tako
vsako leto organiziramo srečanje
s krajšim kulturnim programom
in pogostitvijo. Ob pomembnih
visokih življenjskih jubilejih, kot
je 90-letnica življenja, obiščemo
naše krajane z manjšim darilom
in voščilom ter z željo, da ostanejo čili in zdravi med nami še
mnogo let. Ob koncu leta, ko so
pred vrati prazniki in na vrata že
trka novo leto, vse starejše občane
obiščemo na domu oziroma v

Zelo pomembno je, da skrbimo za svoje zdravje in storimo
vsak dan nekaj dobrega zase.
S preventivnimi meritvami je

Delovanje KORK-a je bilo tudi v letu 2015
usmerjeno predvsem v delo s socialno
šibkimi,
in sicer tako starejšimi
kot mlajšimi krajani.
Tako smo razdelili 20 prehranskih paketov
ter pomagali
v finančnih stiskah
s plačilom položnic.

jalcev, ki je ena od glavnih oblik
prostovoljstva, saj z darovanjem
krvi pomagamo hudo bolnim
in rešujemo življenja. Vsem, ki
redno ali občasno darujete kri,
se vam iskreno zahvaljujemo.
Območno združenje vsako leto
priredi družabno srečanje za krvodajalce in ob koncu leta podeli
priznanja večkratnim darovalcem. Letos bodo krvodajalce
popeljali na izlet na Debeli rtič.
Debeli rtič je tudi kraj, kjer so
vsako leto organizirana letovanja
otrok s pogostimi zdravstvenimi
težavami. Z zbranimi sredstvi
iz akcije Peljimo jih na morje pa
Rdeči križ vsako leto vključi v

kodnevno sprejemajo vse, česar
ljudje ne potrebujejo več, je pa še
uporabno. Zaradi velike socialne
stiske se v skladišču oglaša vse več
ljudi, ki jim pomoč Rdečega križa
pride še kako prav. Zato vabljeni k
razmišljanju, da bomo mogoče s
podarjenim nekomu polepšali in
omogočili boljše življenje ali zvabili nasmeh na obraz. Kdor želi
karkoli podariti ali kaj potrebuje,
lahko tudi pokliče na telefonsko
številko 07 39 33 121.
Mira Rus
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Prireditev ob dnevu žena
in materinskem dnevu, 19. marec 2016
Lepota ženske ni v obleki, ki jo nosi, v njeni postavi ali
pričeski. Lepoto ženske se opazi v njenih očeh, ki so
vrata do njenega srca. To je kraj, kjer počiva ljubezen.
Lepota ženske ni v njeni zunanjosti, ampak se prava
lepota nahaja v njeni duši. Ta lepota je skrb, ki jo ponuja,
in je ljubezen, ki jo izžareva.
Širiti ljubezen in truditi se po svojih najboljših močeh –
to je njeno življenje.
Čudovit sončen dan se je že
počasi preveša l v še lepši večer,
namenjen cenjenim gospem in
gospodičnam – vsem mamicam,
babicam, dekletom in ženam.

Predsednica Sveta krajevne
skupnosti Birčna vas, gospa
Majda Meštrić, je spregovorila o
pomenu praznika, o pomembni
vlogi žensk v današnji družbi ter

Nastopajoči so se jim zahvalili
za vse lepo, kar nam dajejo, za
vse dobro, kar nas naučijo, za vse
čudovite trenutke, ki jih preživimo z njimi, ter za vso njihovo
ljubezen in toplino.

vsem prisotnim zaželela prijeten
večer.
Ana Sučević s svojim izrednim
talentom in občutkom do glasbe
na vsakem nastopu pričara čudovit mozaik plesnih korakov –

tako je bilo tudi tisti večer. Njeni
gibi nas vedno znova prevzamejo in nas ponesejo na nepozabno
popotovanje v skrivnostni svet
plesa in glasbe.
Učenci podružnične šole Birč-

na vas in učiteljica Vida Šter
so pripravili raznolik program.
Mamicam so namenili lepe
misli, jim zapeli ter odigrali
nekaj odlomkov igric, ki so se
jih naučili. Njihov nastopi so
vedno tako prisrčni in topli, da
se mamicam utrne tudi kakšna
solzica.
Klapa Lastra je ženske še posebej razveselila. Brane, Drago,
Franci, Vili in Jože so s svojimi
žametnimi glasovi prepevali
znane slovenske in hrvaške
melodije.
Folklorno društvo Kres je bilo
ustanovljeno pred dobrimi 40
leti. Približno 130 članov društva različnih generacij povezuje
ljubezen do bogatega ljudskega
izročila. Pripravili so že nešteto
čudovitih nastopov doma in v
tujini ter vsepovsod poželi tople aplavze in številne nagrade.
Pod mentorstvom ge. Branke

15
Moškon so pripravili venček
živahnih slovenskih ljudskih
plesov.
Pevska skupina Kronce z Uršnih sel deluje že 15 let. Tradi-

petjem, marsikdo v dvorani je z
njimi tudi zapel.
Življenje samo pa ti ponuja razna
darila: rahlo nočno rosenje, vonj
pokošene trave, šelestenje listja,

cionalno pripravijo božično- vonj cvetočih rož in čas, ko ni tre- povedo vse … tako je bilo tudi v
novoletni koncert v tamkajšnji ba govoriti, saj pesem in glasba soboto, 19. marca.
cerkvi, udeležujejo pa se tudi
gostovanj doma in v tujini. Pod
taktirko ga. Alenke Novak so za
tisti večer pripravile nekaj znanih pesmi o materah, dekletih
in ženah.
Prvič pa so se predstavili tudi
člani Društva harmonikarjev
Mirna Peč, ki deluje že 16. leto.
Društvo šteje 50 članov različnih generacij, med njimi so
tako harmonikaši kot tudi pevci.
Predsednik društva g. Martin
Krevs je poudaril, da so zelo aktivni, saj nastopijo na številnih
prireditvah po Sloveniji, izdali
pa so tudi že tri zgoščenke. Navdušili so z ubranim igranjem in

Darja Marjanović
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVO MESTO
Poverjeništvo Birčna vas

6 let pohodništva naših upokojencev
Nadaljevali smo s pohodništvom, tudi letos so bili
četrtki naši. Izhodišče na postaji, dogovor in gremo.
Največkrat peš, včasih s svojimi vozili do izhodišča, pa
tudi z vlakom. Šel je, kdor je hotel oziroma imel čas,
včasih le dva ali trije, ponavadi med pet in osem že
šesto leto.
Peterica je pred leti začela v
klavrnem vremenu, v najboljših
časih nas je hodilo tudi 18, slaba
desetina nas pa še vedno vztraja.
Lani smo se dobili 40 četrtkov
in še nekaj drugih dni. Le ekstremno slabo vreme in prazniki
so nas zadržali doma, tisti na
dopustu in bolniški so bili tudi
opravičeno zadržani. Tempo smo
prilagodili šibkejšim, izbirali smo
lažje in manj zahtevne pohodne
poti v naši okolici. Žal, nekateri
niso mogli vztrajati, čeprav bi
radi, nekateri so po okrevanju
spet med nami, nekaj jih je pa še
vedno začasno na bolniški. Zavedamo se, da nam vsem z leti moči
pešajo, da pa bi do takega stanja
prišlo čim kasneje, vztrajamo
in vabimo tudi druge člane in
članice med nas.
Poleti smo tri dni preživeli ob
Kolpi, šli na njen izvir in se na
povratku vračali ob njej po deželi
Petra Klepca, Poljanski dolini vse

do Vinice. Takrat je bila Kolpa še
brez žice. Pri Kovaču v Osilnici
smo dobili zelo solidno namestitev in polpenzion za upokojencem spremenljivo ceno. Tudi letos
bomo iskali poceni možnosti za
večdnevno potepanje po Sloveniji.
Novembra smo bili povabljeni
na pohod z učenci za športno
značko. Z mlajšo skupino smo
šli do vodnega zbiralnika Ljuben,
s starejšo pa na vrh do cerkvice
Sv. Vida in seveda nazaj. To je bil
lep dan za vse nas in smo podružnični šoli Birčna vas hvaležni za
povabilo.
Odzvali smo se tudi na vsa povabila na pohode, ki jih je vodil
Primož Jazbec za člane DU NM,
in hodili z Novomeščani. Letos
vabimo Novomeščane v naš
konec na pohod na Ljuben ali
na Cerovec, o čemer se bomo še
dogovorili. Šli smo tudi drugam
na posebna povabila ali na javne
rekreativne pohode po Dolenjski,

Beli krajini in celo po poteh Soške
fronte.
Opažam, da je pohodništvo med
našimi upokojenimi krajani zelo
razširjeno, zlasti med ženskami.
Nekatere srečujem same ali v
paru pri obleganju našega Ljubna
in drugih vrhov ter gozdnih poti.
Mnogi so že osvojili tehniko nordijske hoje. Veliko je tudi članov
planinskega društva in pogosto
gredo na izlete v gore.
V adventnem času smo si privoščili vožnjo z vlakom v Ljubljano,
se povzpeli na grad ter se sprehodili po praznično okrašenih

ulicah ob Ljubljanici.
Lani smo za naše pohodnike ob
peti obletnici naredili koledar z
naslovom: »Hodil po zemlji sem
naši in pil nje prelesti« ter na
zgoščenko posneli slike z naših
aktivnosti. Slikovno zgoščenko
sta za arhiv dobila tudi DU NM
in predsednik sekcije.
Še bomo hodili, saj se imamo
krasno vsaj enkrat tedensko. Pa
novinci in novinke so vedno
dobrodošli med nami. Pridite v
četrtek zjutraj na postajo in pridružite se nam.
Besedilo in slike: Bogdan Mali
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Pomlad v Športnem društvu Birčna vas
Prišla je pomlad. Narava se je prebudila in zacvetela
v vsej svoji lepoti, ptički so zažvrgoleli in topli sončni
žarki so ogreli naša srca.
Živali so se prebudile iz zimskega spanca in prišle iz svojih
brlogov … nekaj podobnega
pa se je zgodilo tudi v našem
športnem društvu. Pozimi sicer
nismo spali v svojih brlogih,
temveč smo pridno kovali načrte
za razvoj lokalne skupnosti in
prihodnost Športnega društva
Birčna vas. S pomladjo je prišel
tudi prvi sestanek društva, ki
se ga je udeležilo kar precejšnje
število novih članov. Polni idej
in mladostniškega elana smo
pomladili sestavo društva ter
prevzeli odgovornosti in naloge
nekdanjih članov. Opazili smo
namreč, da se društvo dlje časa
ni razvijalo, volje za spremembe
in nadaljnje delo pa je počasi
zmanjkovalo. Zato smo se odločili, da temu naredimo konec, in
društvu napovedali lepše čase.
Škoda bi bilo, če bi društvo, v
katerega so nekdanji člani vložili
zelo veliko truda, časa in energije,
prenehalo z delovanjem. Nekoč je
bilo Športno društvo Birčna vas s
svojo nogometno ekipo v ponos
krajevni skupnosti, zato je prav,
da se s to tradicijo tudi nadaljuje.
Za začetek smo si razdelili ključne vloge v organih društva. Za
predsednika društva smo izglasovali Miha Drašlerja, novi
podpredsednik je postal Božo
Vidmar, računovodske zadeve je
prevzela Eva Brdar, Nina Avsec
pa je zadolžena za delo tajnice.
Soglasno smo sprejeli tudi novega
gospodarja posestva v Dragah,
Mirana Koširja, ki že pridno
opravlja svoje delo, saj smo ga že
nekajkrat 'zalotili' pri košnji trave
in podobnih opravilih. Vsekakor
pa je skrb za urejeno okolico dolžnost vseh članov društva, zato
je obveljal dogovor, da se enkrat
mesečno dobimo v Dragah na
delovni akciji, ki jo pospremimo
z druženjem ob pikniku.
Prva takšna akcija je potekala v
soboto, 16. aprila 2016, v sklopu
akcije Očistimo sosesko. Ker
je bila to prva delovna akcija v

letošnjem letu, smo imeli kar
precej dela z odstranjevanjem
robidovja in grmičevja, ki se je
prav nesramno razraslo po posestvu in nam omejevalo prosto
gibanje. Pri tem opravilu so nam
pomagali tudi naši najmlajši in
prav lepo jih je bilo opazovati pri
njihovem početju – na njihovih
obrazih smo lahko razbrali, da
so zelo ponosni na svoje delo, kot
da bi se globoko v sebi zavedali,
kako koristno je njihovo početje za celotno skupnost. Poleg
odstranjevanja vejevja smo tudi
pokosili travo in pometli asfaltirano igrišče. Del tega igrišča je
namreč namenjen balinanju, saj
je prekrit s peskom, vendar je bil
ta pesek v tako slabem stanju, da
ga je bilo potrebno odstraniti in
nasuti novega. Dela je bilo preveč,
da bi ga opravili v enem dnevu,
zato smo se ponovno zbrali v
nedeljo, 8. maja 2016, in nadaljevali z urejanjem okolice. Takšne
akcije so tako postale stalnica v
delovanju našega društva.
Namen teh delovnih akcij pa
ni le urejanje okolice. Želimo
si, da bi v prihodnosti Športni
park Drage ponujal vedno več
možnosti rekreacije in aktivnega

ter kakovostnega preživljanja
prostega časa za člane Športnega
društva Birčna vas, zato bomo
redno nadgrajevali obstoječe
športne površine (nogometno in

ter po meri prebivalcev lokalne
skupnosti Birčna vas. Na ta način lahko tudi izboljša kakovost
bivanja v naši skupnosti.
Za konec naj omenim tudi to, da

košarkarsko igrišče ter peščeno
igrišče za balinanje) in dodajali
novosti. Naj ob tem poudarimo,
da je prostor namenjen vsakomur ne glede na starost. Temu
primerno bomo prilagodili tudi
vsebine. Dobrodošli so vsi otroci,
mladostniki, starši in stari starši,
sami ali v družbi svoje družine in
prijateljev. Zato vljudno vabimo
vse krajane, da se pridružite našemu društvu in skupaj z nami
ustvarite športni park, ki bo
zadovoljeval vaše želje in potrebe
s področja preživljanja prostega
časa. Prepričani smo, da ima to
majhno posestvo v Dragah perspektivo, da postane center za
druženje in športne aktivnosti

društvo ponuja možnost najema
športnega parka za piknike in
praznovanja. Za vse informacije
se lahko obrnete na predsednika
društva Miha Drašlerja, ki je
dosegljiv na telefonski številki
041-885-507, ali pa pokličete
tajnico društva, Nino Avsec, ki
se vam bo oglasila, če v telefon
vtipkate 051-745-629. Če se želite
pridružiti novi nogometni ekipi,
pa pokličite Dušana Žagarja na
telefonsko številko 041-941-191
in se z njim dogovorite za sodelovanje.
Avtorja fotografij:
Matej Golob in Miha Drašler
Zapisala: Nina Avsec
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Športnik leta 2015 v Novem mestu
Dolenjski kolesar Marko Kump, član KK Adria Mobil, je
že tretjič v svoji karieri postal športnik leta v Novem
mestu. Prestižno lovoriko je namreč prejel že leta
2009 in 2010, leta 2015 pa si so je prislužil s številnimi
odmevnimi rezultati, kot so zmaga na zadnji etapi
Dirke po Sloveniji, GP Adria Mobil, Hrvaška–Slovenija,
etapna zmaga po Azerbajdžanu, etapne zmage na
dirki Tour of Qinghai Lake in dirki Velothon Stockholm.

Na prireditvi, ki je potekala
februarja v Kulturnem centru
Janeza Trdina, se je poslovil od
svoje ekipe Adria Mobil, saj se je
kmalu zatem pridružil italijanski

bila včeraj, saj je za to prestižno Ob tej priložnosti so podelili tudi
nagrado zaslužna vsa ekipa. Za županova priznanja športnikom
mano je najboljša sezona in vese- za osvojitev naslova državnih

li me, da so to opazili tudi drugi.
Hitim novim ciljem nasproti. Z
novo ekipo že jutri potujem v
Perzijski zaliv, kjer bom nastopil
na dirki po Omanu in Qatarju.«
Športnica leta v Novem mestu je
ekipi Lampre – Merida.
Marko Kump: »Lepo se je bilo še postala Alenka Radej, državna
enkrat srečati z ekipo in se do- prvakinja v krosu in teku na
končno posloviti od nje; še po- 10.000 m, ki je hkrati tudi državsebej na taki prireditvi, kot je na reprezentantka v atletiki.

prvakov ali za nastop v reprezentanci Slovenije ter Bloudkova
priznanja zaslužnim športnim
delavcem za dolgoletno delo v
kolesarskem športu.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in želimo veliko
športnih uspehov v prihajajočem
letu!
Nina Avsec
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Strelsko tekmovanje v padežu
Lovska družina Padež je v nedeljo, 31.
5. 2015, organizirala strelsko tekmo v
lovski kombinaciji (A-trap in MK). Tekma
je bila organizirana na avtomatiziranem
strelišču pri lovski koči v Padežu.
Udeležilo se je je deset strelskih
ekip oziroma okoli šestdeset
strelcev, ki so tekmovali v različnih kategorijah: ekipno in posamično, izvedeno pa je bilo tudi
tekmovanje v kategoriji veteranov
ter fair-play.
Priprave na tekmovanje so se
izvajale nekaj mesecev, saj nismo
želeli ničesar prepusti naključju.
Za potrebe tekmovanja in nadaljnjega razvoja strelstva v LD
smo pripravili novo strelišče za
malokalibrsko puško s šestimi
strelskimi mesti, ki ustreza vsem

zahtevam po pravilniku o lovskem strelstvu in je primerno za
izpeljavo tekem na regionalnem
in tudi državnem nivoju. Na
strelišču za glinaste golobe smo
izvedli nekaj vzdrževalnih del na
avtomatiki in se posvetili zunanji
ureditvi. Na sestankih upravnega
odbora smo sprejeli vrsto organizacijskih in varnostnih ukrepov,
kjer smo posameznike zadolžili
za izpeljavo posameznih pripravljalnih aktivnosti in razdelili zadolžitve za posamezna področja
na sami strelski tekmi.

Tekma je potekala v prijetnem
vzdušju, brez zastojev, predvsem
pa varno, za kar je bilo poskrbljeno s primernimi oznakami
in opozorili okoli strelišča ter z
napotki strelcem pred in med
samim tekmovanjem.

Zmagovalci v posameznih
kategorijah:

- Ekipno (komb.) – 1. mesto: LD
Globoko, 2. mesto: LD Dobrnič, 3. mesto: LD Velika Loka
- Posamično (komb.) – 1. mesto:
Gorazd Slemenšek, 2. mesto:
Dejan Kozole, 3. mesto: Peter
Flis
- Posamično (golobi) – 1. mesto: Andrej Pangerc, 2. mesto:
Dejan Kozole, 3. mesto: Franci
Ostanek

- Posamično (MK) – 1. mesto:
Peter Flis, 2. mesto: David
Jerovšek, 3. mesto: Gregor
Perpar
- Veterani (golobi) – 1. mesto:
Ivan Curl
- Veterani (MK) – 1. mesto:
Anton Zupan
- Fair play – 1. mesto: Gregor
Perpar
Število strelcev je bilo v primerjavi z lanskim letom podvojeno,
podvojen pa je bil tudi obseg
strelskega tekmovanja, zato nas
še toliko bolj veseli, da smo tekmo
izpeljali po začrtanih ciljih.
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki so s finančnimi prispevki
pripomogli k izpeljavi tekme.
Bojan Gorenc, LD Padež
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Lovska družina Padež

Ocenjevanje salam in vin treh lovskih družin
Člani Lovske družine Padež so tudi letos nadaljevali tradicijo ocenjevanja suhih
mesnin in vin. Za razliko od prejšnjih let so tokrat organizirali prireditev v
sklopu treh lovskih družin.
Tako so se poleg Lovske družine
Padež zbrali tudi predstavniki
Lovske družine Smuk Semič in
Lovske družine Toplice. Dogodek je tudi napoved skupnega
praznovanja 70-letnice obstoja
vseh treh lovskih družin, ki bo
potekal prihodnje leto. Prireditev je bila tako kot vedno do
sedaj v Padežu pri Novem me-

vinom je bilo le nekaj točk razlike. Kakovost vin je tako iz leta
v leto boljša; vinogradniki so že
pred leti ugotovili, da je kletarjenje tako pomembno, kot je sama
pridelava grozdja. Komisija za
ocenjevanje vin je bela in rdeča
vina ocenjevala po 20-točkovnem sistemu, ocenjevali so
čistost, barvo, vonj in okus.

Na sliki na desni strani so starešine treh lovskih družin, levo sta
strokovna komisija ter organizacijski odbor.

Strokovna komisija je imela tudi letos težko delo pri ocenjevanju
salam in vin.

stu, kjer je petčlanska strokovna
komisija ocenila 16 salam in 17
vin. V komisiji so sodelovali Janez Ponikvar, Robert Peric (oba
člana LD Padež), Anton Šircelj
in Slavko Zupančič (starešina in
član LD Semič Smuk), Avgust
Bučar (starešina LD Toplice)
in Kristijan Hrastar (zunanji
ocenjevalec). Vodje projekta
ocenjevanja salam in vin so bili
Janja Ovniček, Ladislav Vesel in
Jože Hrastar.
Ladislav Vesel, starešina Lovske
družine Padež, je zbranim ob
podelitvi priznanj in nagrad povedal, da so letošnja vina po kakovosti presegla vsa pričakovanja in je komisija imela izredno
težko delo, da je izbrala najboljše
vzorce. Temu priča dejstvo, da je
komisija vsem ocenjenim vinom
podelila visoko število točk, med
najslabše in najboljše ocenjenim

Zato so bili zmagovalci prav vsi
člani Lovske družine Padež, ki so
ponudili v ocenitev svoje dobrote. Nekoliko slabše so se tokrat
odrezali člani s suhomesnimi
izdelki. Komisija je našla številne
pomanjkljivosti, ki jih bodo člani
morali v prihodnje odpraviti.
Napake, ki so bile ugotovljene,
so: nekateri izdelki so imeli na
prerezu neenakomeren mozaik z
izstopajočo slanino, posamezne
salame so bile premalo zrele,
premehke, s premalo izrazito
aromo, ponekod je prevladoval
okus po dodanih začimbah, tudi
neobičajnih za mesne izdelke,
nekatere salame pa so bile preslane. Tudi slabo povezan nadev
je ponekod izstopal. Pri večini
izdelkov je komisija opazila
strojno rezanje slanine, kar ni
značilno za kmečke salame.
Slanina naj bo ročno rezana na

manjše kockice in enakomerno
razporejena. Tudi po tem se
pristna domača salama razlikuje
od industrijsko izdelanih, kjer
se slanina pravzaprav ne loči od
mesa, ampak je celoten nadev
mesa in slanine zmlet skupaj.
Po ocenjevanju so se nam pridružili preostali člani Lovske
družine Padež, ki so jih že ob prihodu prijetno presenetili člani
Lovskega pevskega zbora Zveze
lovskih družin Novo mesto s pevovodjem Robijem Markovičem
na čelu, ki je zaslužen, da so člani
zbora zelo ubrano zapeli kar
nekaj ponarodelih pesmi. Nato

so člani preizkusili salame in
vina. Enotni smo si bili, da bomo
prihodnje leto priča novemu
ocenjevanju salam in vin.
Lovska družina Padež ima 6.028
hektarjev lovne površine. Imajo
58 članov. V lovišču je največ
srnjadi, divjih prašičev in jelenjadi. V lovišču so opaženi tudi
medvedje, risi in volkovi.
Kristijan Hrastar

Zbrane so z ubrano pesmijo presenetili člani Lovskega pevskega
zbora Zveze lovskih družin Novo mesto.
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Zgodovina porumenelih fotografij gradu
Ruperč vrh
To pot smo se odločili, da v rubriki Orumenela fotografija predstavimo
kratko zgodovino gradu Ruperč vrh, tako nastanek kot njegove lastnike in
žalosten propad tega mogočnega gradu.
Ko je pričelo v 17. stoletju gospostvo Mehovo propadati, se je
obsežna posest pričela drobiti.
Tako je kot neposredna naslednica gradu Mehovo zrasla graščina
»RVPRECSHOIF«, Ruprecsverh,
kar pomeni, da je poimenovano
ime že od vsega začetka označevalo dvor oz. sedež imetja. V
zgodovinskih virih najdemo, da
je cesar Ferdinand II. zemljišče
leta 1622 prodal grofu Janezu
Ernestu Paradaiserju. Leta 1641 je
ta pričel z zidavo gradu, dokončal
pa ga je leta 1657 njegov brat Jurij
Sigmund in mu priključil skoraj
polovico nekdanjega gospostva
Mehovo. Grof Jurij Sigmund
Paradaiser je leta 1675 umrl, njegova vdova Katarina Elizabeta,
rojena grofica Ursini-Blagaj, pa
se je poročila z baronom Janezom
Gotfridom Egkhom. Tudi baron
Gotfrid ni dolgo užival na idiličnem dvorcu. Umrl je in Katarina
Elizabeta se je tretjič poročila z
gospodom Auersperom, leta 1691
pa gospostvo prepustila baronu
Simonu Engelbertu Egkhu.
Dvorec je že od srede 17. stoletja
služil tudi kot sedež deželnega
sodišča. Po letu 1726 se kot
lastnik pojavi kostanjeviški samostan, ki je zaradi tega nakupa zašel v precejšnje finančne
težave. Upravljanje gradu so
vse do ukinitve kostanjeviškega
samostana, leta 1786, upravljali
člani samostanskega konventa,
po ukinitvi samostana pa neposredno preko svojih uradnikov
država (Avstroogrska). Leta 1794
ga je prevzel verski sklad, ki je
posest in grad upravljal vse do leta
1825. Tega leta je grad in posest
za 45.000 goldinarjev na dražbi
odkupil baron Anton Schweiger
pl. Lerchenfeld. Leta 1833 je
umrl in dedič je postal njegov
sin Armand, ob njem pa je živela
tudi njegova mati Marija, roj.
grofica Turn. Grofica Turnova je

bila znana po tem, da je dovolila
ciganu Petru Brajdiču naselitev

na grajskem zemljišču, da je
opravljal kovaško obrt. O tem je

bilo veliko napisanega, ustna legenda pa pravi, da so takrat cigani
dobili na Kranjskem domovinsko
pravico, ki jo je potrdil cesarski
komisar Maček leta 1830.
Poleg gradu je stala tudi kapela
sv. Jožefa. Skupaj z gradom je
bila zgrajena v 17. stoletju oz.
leta 1665. Profesor novomeške
gimnazije, g. Frankovič, je v svoji
razpravi natanko opisal dogodke,
ki so se odvijali z grajsko kapelo.
Leta 1763 je namreč v celoti pogorela, v dveh letih pa je bila ponovno obnovljena in posvečena
sv. Jožefu. Kapelo je dal sezidati
opat kostanjeviškega samostana
Leopold. Skupaj z gradom je
leta 1943 pogorela tudi kapela.
Spomin nanjo krasita dva kipa
angelov iz 3. četrtine 18. stoletja
v cerkvi sv. Nikolaja v Stranski
vasi. Zaslugo za to gre pripisati
takratnemu ključarju Antonu
Plantanu.
Po letu 1850 je lastništvo posesti
Ruperč vrh pripadlo Juliju pl.
Valmagoniju Avgustu Syrk, nato
njegovi vdovi in sinu Avgustu.
Leta 1876 je postal lastnik Janez
Dobržanski s Češke, leta 1880
Edvard Pstrosz in drugi. Pred
prvo svetovno vojno je lastništvo
pripadalo rodbini Goriany. Med
obema vojnama je bilo lastništvo
v rokah družine Stare. Leta 1918
je namreč grad kupila Josipina
Stare. Po prvi svetovni vojni se
je na grad poročil g. Fabjančič in
lastništvo je leta 1936 pripadalo
družini Stare-Fabjančič. 6. aprila
1943 je bil grad požgan.
Slika priča današnje stanje gradu
Ruperč vrh. Edino, kar je ohranjeno, je kamniti grajski portal,
ki ga je arhitekt Mušič uporabil za
vhod v Knjižnico Mirana Jarca.
Danes je posest in razvalina gradu, po denacionalizaciji, ponovno
v lasti družine Fabjančič.
Lojze Muhič
Viri:
- Ivan Stopar: Porečje reke Krke – Gradovi
in dvorci
- Ciril Plešec: 700 let župnije Šmihel
- Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine
Kranjske
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Zgodba o dveh stolih, v spomin …
V bližini vasi že dolgo kljubujeta času dva stola,
odslužena. Čeprav izgledata kot del kosovnih
odpadkov, sta bila del resnične zgodbe v ne tako
daljni preteklosti in me vedno, kadar grem mimo
njiju, opominjata na to. Niso ju popolnoma zavrgli. Še
opravljata svojo nalogo.
Že nekaj časa samevata. Stojita
na mrazu, dežju, vročini, ponoči,
podnevi. Stojita na robu njive, ki
je bila včasih obdelana, sedaj pa
je čedalje večji del neobdelan.
Tudi na njima je čas pustil sledi
propadanja, a še vedno kljubujeta,
čeprav bosta morda kmalu omagala in se zrušila sama vase. Čas
je neusmiljen …
Pred leti sta nudila oporo prijateljicama, ki sta klepetali na robu
njive. Kdo ve, kakšne zgodbe
sta poslušala. Eno pa je gotovo,
služila sta kot moralna in telesna
opora po napornem delu ali hoji.

Ena od teh prijateljic žal tega stola
več ne more uporabljati, druga pa
ju še redko obišče. Verjetno se ji
velikokrat ob prihodu na njivo
pred očmi odvijejo zgodbe, ki
sta jih premlevali s prijateljico.
Izmenjali sta si nasvete glede dela
na njivi, pohvalili ali pograjali
pridelano zelenjavo, potožili o
bolečinah in lepih dogodkih, vedno sta šli narazen z olajšanjem,
da sta se z nekom pogovarjali, kar
je danes že privilegij, ko se ti na
ramena naloži veliko let.
A nekaj je, da sta ta dva stola
združevala. Čeprav ob tem vidi-

mo, da je vse minljivo, vztrajamo,
dokler nas nekdo ne pokliče, ki je

močnejši od nas …

poleg človeka najbolj spreminja
okolje, v katerem živi. Bober je
zavarovana živalska vrsta, kar po-

meni, da je lov nanj prepovedan,
državne politike s področja sobivanja bobra in človeka pa še ni.

Majda

Bobri pri nas
Bobri, avtohtona in staroselska živalska vrsta, ki je
v Sloveniji v 18. stoletju izumrla, so se iz hrvaških
naravnih rezervatov v zadnjih dobrih 15 letih
predvsem po Savi znova razširili.
Na območje vzhodne in jugovzhodne Slovenije. Poselili so že
tako rekoč vse ožje porečje Krke,
sledove njegovega dela pa lahko
opazimo tudi ob potoku Petelinec/Vejer.
Bober je izključno rastlinojed
in se hrani večinoma z zelišči in
vodnimi rastlinami ter lubjem,

poganjki in listjem dreves in
grmov.
Drevesa, tudi do meter debele
hraste, bober podira predvsem
jeseni in pozimi. Grize jih tudi
takrat, ko jih ne potrebuje za hrano, si pa mora brusiti zobe, ki mu
rastejo vse življenje. Gre za žival z
izrednim delovnim nagonom, ki
Sledi bobra
v ločici pod
Rajnovščami
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Podružnična šola v Birčni vasi
Vključili smo se v praznovanja ob 25-letnici Dnevov
evropske kulturne dediščine v Sloveniji. Letos so bila
na temo »Praznovanje«. Teden kulturne dediščine je
potekal od 25. 9. do 3. 10. 2015.
Naslov našega projekta:
Skozi letne čase obujamo dolenjske šege.
Cilj: Učenec spozna, kako so
potekale šege nekoč in kako potekajo danes.
V projekt so se vključili učenci
od 1. do 5. razreda OŠ Šmihel in
Podružnice Birčna vas. Učencem
smo približali dolenjske šege z
branjem, pogovorom in ustvarjanjem na različnih predmetnih
področjih. Spoznali so, kako
so potekale šege nekoč in kako

potekajo danes. Podatke smo
pridobili iz literature, z intervjuji
in anketami staršev in starih
staršev, obiskali smo muzej ...
Zbrane podatke smo analizirali
in ozavestili pomen ohranjanja
kulturne dediščine. Zbirali smo
stare fotografije, članke, pripomočke za delo ...
Spoznali smo: trgatev, pustovanje, gregorjevo, od zrna do kruha,
krušna peč nekoč in danes, ročna
dela ter stavbno dediščino – kozolce.
Gradivo smo predstavili v priložnostnem glasilu. Za učence, starše, dedke in babice smo pripravili prireditev, razstavo zbranega
gradiva in degustacijo kruha.
Prireditev je bila 1. 10. 2015.
Vodji projekta: Meta Dragman,
Vida Šter

Kako lepa je navada kmečkih
mater, ko vsadijo kruh v peč,
se pokrižajo in molijo za božji
blagoslov. In kaj je lepšega, kaj
prijetnejšega v vsakem domu
kakor kadar zadiši po pravem
pečenem kruhu. Marsikje je to le
še v spominu. Mladi rod se tega
ne spominja več, kakor se tudi
ne spominja več časov, ko je bil
kruh še v trdih pesteh, časov, ko
je mati zvečer pregrnila kruh s prtom, čeprav smo si ga še želeli, in
šepetaje izgovorila besede: »Pst,
otroci, kruhek je šel spat!« In smo

lačni še sami zaspali s tolažilno
mislijo: »Jutri se bo kruhek spet
zbudil …«
Povzeto iz članka v Mohorjevi
družbi, 1976

OBISKALI SMO DOLENJSKI MUZEJ
NOVO MESTO
V okviru projekta Skozi letne
čase obujamo dolenjske običaje
so posamezni učenci OŠ Šmihel
in Podružnice Birčna vas obiskali
Dolenjski muzej Novo mesto.
Ogledali so si etnološko razstavo, ki prikazuje življenje in delo
kmečkih ljudi v naših krajih v
19. in prvi polovici 20. stoletja.
Razstavljena so kmečka orodja,
ki so jih naši predniki uporabljali pri obdelovanju polja in
pri raznih obrteh, kot so: lončar-

stvo, mlinarstvo, medičarstvo in
obdelava lesa. Učenci so etnologinji zastavili več vprašanj, ki so povezana z našim projektom. Tako
so natančneje spoznali navade
in običaje ob trgatvi, peki kruha,
gregorjevem in pustovanju.
Učenci so nova spoznanja predstavili svojim vrstnikom v šoli.
V okviru projekta Skozi letne
čase obujamo dolenjske običaje je
vseh 15 sodelujočih oddelkov OŠ
Šmihel in Podružnice Birčna vas
23. 9. 2015 izvedlo tehniški dan.
V začetku so si učenci ogledali
predstavitev projekcije Ljudske
šege in prazniki na Dolenjskem.
Ob posamezni sliki smo se pogovorili, učenci so povedali svoje
izkušnje in izrazili svoja znanja
o določenem običaju. Učenci so
literarno in likovno poustvarjali
na izbrano temo. Vsak razred je
izdelal tudi praktičen izdelek.
Nastalo je veliko mlinčkov, pečnic za krušno peč, pustnih mask,
vrčkov, kozolcev … Učenci so si
ogledali veliko starih fotografij
in predmetov, ki so jih nekoč
uporabljali pri peki kruha, pri
delu na kmetiji, pri praznovanjih
... Razložili so njihov pomen in
uporabo. Iz zbranega gradiva
so oblikovali plakate. Posebno
zanimivi so bili histogrami, ki so
prikazovali število še ohranjenih
krušnih peči in kozolcev po naših
vaseh. Med delom so prepevali
ljudske pesmi, pa tudi za ples ni
zmanjkalo časa. Učenci posameznih oddelkov so izbrali točke, s
katerimi se bodo predstavili na
zaključni prireditvi. Na skupnem
zaključku dneva so jih predstavili
drug drugemu.

V prijetnem vzdušju smo delo
zaključili z ljudsko pesmijo V
dolinci prijetni je ljubi moj dom.

MOJA MAMI … SE SPOMINJA

Pri mamici doma imajo krušno
peč. Na njej se je pozimi večkrat
grela. En večer je padla z nje. Ker
ji je bilo nerodno povedati očetu,
da se je udarila in da jo boli, je
tekla k babici. Rekla ji je, da jo
je oče udaril, ker ni hotela dati
televizijskega daljinca.
Naša krušna peč je rjave barve.
Oblečena je v opečne opeke z
vzorci rož. Okrog peči je klop.
Po pripovedi mame zapisal:
Matic Fekonja, 3. a/p
PREGOVORI, ki so jih nam povedali starši, stari starši, sosedi …
Če kruhek pade ti na tla, poberi
in poljubi ga.
Na starem ognjišču rado gori.
Bolje črn kos kruha kakor prazna
torba.
Zarečenega kruha se največ poje.
S trebuhom za kruhom.
Črne roke, bela pogača.
Lakota je najboljši kuhar.
Brez muke ni moke.
Jaz sem krušna peč. Pozimi se na
meni grejejo. Rada spečem kruh.
Sušim orehe in krhlje.
Luka Fekonja, 1. a/p
Sem krušna peč. Ob meni ružijo
koruzo, pletejo peharje in pojejo
ljudske pesmi. Znam posušiti
špele za klobase.
Gal Bartolj, 1. a/p
Učenci in učiteljice 1. r.: Majda
Kolenc, Vanja Šenica, Marjanca
Šoško
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Najpogosteje so krajani povedali pregovor:
Če kruhek pade ti na tla, poberi
in poljubi ga!
Našli pa smo še sledeče pregovore in reke:
Iz te moke ne bo kruha.
Dober kot kruh.
S trebuhom za kruhom.
Zarečenega kruha se največ poje.
Prazen žakelj ne stoji pokonci.
Kruha ne naredi moka, ampak
roka.
Naj človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se peče.
Koder sonce teče, povsod kruh
se peče.
Zrno na zrno pogača, kamen na
kamen palača.
Sosedov hleb lepše diši.
Kdor rad kruh deli, se mu v rokah
množi.
Brez orača in pridnega kopača ne
bi bilo ne kruha ne kolača.
Kdor jezika špara, kruha strada.
Kdor rano vstaja, mu kruha
ostaja.
Težko prislužen kruh je slajši.
Za lenuha ni kruha.
Bolje črn kos kruha kakor prazna
torba.
Tudi drobtine so kruh.
Mornarski kruh ima sedem skorij.

RECEPTI NAŠIH BABIC
KRUH
Sestavine: 1 kg moke, 1 zavitek
kvasa, ščepec soli, pol litra mleka,
1 žlička sladkorja.
V 2 dcl toplega mleka razdrobimo
kvas in dodamo žličko sladkorja,
da kvas vzhaja. V skledo si pripravimo moko, dodamo ščepec
soli. Dodamo še vzhajan kvas.
Na začetku mešamo s kuhalnico
in sproti prilivamo mlačno mleko
po potrebi. Z roko oblikujemo
hlebček in ga pustimo shajati. Ko
je skleda polna, kruh pregnetemo
in ga damo ponovno shajati v
pehar. Vzhajan hlebec stresemo
na pomokan lopar, ga na vrhnji
strani dvakrat rahlo zarežemo
in porinemo v peč, ki mora biti
primerno razgreta in pometena.
Kruh naj se peče v peči približno
1 uro. Pečen hlebec vzamemo iz
peči in ga zavijemo v prt.
LONČENI »PISKER«
Vezani lončeni »pisker« za kuhanje »prstavljanke«. »Prstavljanko« so včasih kuhali tako: zjutraj
so dali v lonec koren, kolerabo,

peteršilj, fižol in meso, kasneje
še krompir in začimbe. Lonec
so z burklami porinili v krušno
peč. To se je kuhalo v peči, ljudje
pa so šli na polje delat. V takem
loncu so kuhali še koruzni močnik, topili so mast … Ko je bil
lonec že precej okrušen, pa so
ga uporabljali za kuhanje hrane
za prašiče.
OCVIRKI
Sestavine: slanina, sol, čebula,
lovorjev list.
Najprej zakurimo peč, da je zelo
vroča, razmešamo žerjavico, pripravimo narezan »špeh« (slanino)
in ga damo v posodo. Slanino
nekoliko solimo, dodamo čebulo
in lovorjev list ter malo zalijemo
z vodo. Posodo postavimo v peč.
Slanino moramo večkrat premešati. Ko so ocvirki gotovi, najprej
odlijemo mast, ki jo imamo za zabelo celo leto, do naslednjih kolin.
ŠPEHOVKA
Sestavine: kvašeno testo, mast,
ocvirki, sol.
Pripravimo boljše kvašeno testo,
ga razvaljamo in namažemo z
mastjo, posujemo s suhimi ocvir-

ki in posolimo. Testo z nadevom
zvijemo v potico. Pečemo v peči
približno trideset minut.
Članek, ki je bil objavljen v Dolenjskem listu:

SKOZI LETNE ČASE OBUJAMO
DOLENJSKE ŠEGE

Ob 25-letnici Dnevov evropske
kulturne dediščine v Sloveniji so
se na Osnovni šoli Šmihel Novo
mesto in njeni podružnici Birčna
vas učenci od 1. do 5. razreda
pod vodstvom učiteljev vključili
v Teden kulturne dediščine, ki je
potekal od 25. 9. do 3. 10. 2015.
Izvedli smo projekt Skozi letne
čase obujamo dolenjske običaje.
Spoznali so trgatev, pustovanje,
gregorjevo, pot od zrna do kruha,
krušno peč, ročna dela in kozolce.
Projekt sta koordinirali šolska
knjižničarka Marjetka Dragman
in učiteljica Vida Šter. Cilj projekta je bil učencem približati dolenjske običaje z branjem, pogovorom
in ustvarjanjem na različnih
predmetnih področjih. Spoznali
so, kako so potekale šege nekoč in
kako potekajo danes. Podatke so

pridobili iz literature, z intervjuji
in anketiranjem staršev in starih
staršev. Obiskali so tudi muzej.
Zbrane podatke so analizirali in
ozavestili pomen ohranjanja kulturne dediščine. Zbirali so stare
fotografije, članke, pripomočke
za delo …
V četrtek, 1. oktobra, so na prireditvi predstavili delček svojega
dela. V šmihelski telovadnici so
se zbrali učenci od 1. do 9. razreda, strokovni delavci šole, starši,
predstavniki sveta staršev in sveta
šole. Prireditve so se udeležili še
drugi gostje, in sicer z Mestne
občine Novo mesto gospod Aleš
Berger, z Zavoda za šolstvo OE
Novo mesto mag. Marta Novak
in z Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Novo mesto,
gospa Judita Podgornik Zaletelj.
Vse zbrane je nagovorila tudi ravnateljica šole, mag. Irena Hlača.
Prireditev smo začeli s slovensko
himno. V prikaz dolenjskih
običajev nas je z igranjem na
harmoniko popeljal učenec Jan.
Prireditev so povezovali učenci
Manca, Larisa in Lovro. V kulturnem programu so učenci s pesmijo, plesom, besedo in z igranjem
na instrumente prikazali običaje
dolenjske pokrajine. Pri spoznavanju različnih običajev, starih
orodij, hrane, oblačil, pesmi,
plesov, izštevank, iger so se veliko naučili. Zbrali so pregovore o
kruhu, sestavili pesmice, uganke,
zbrali recepte, zbirali so, koliko
je še krušnih peči in kozolcev po
vaseh Birčne vasi in to prikazali
na plakatih. Prikazali so tudi veseli, družabni del življenja nekoč.
Res veliko pridnih rok je bilo potrebno, da so zgradili mline, žage,
peči, košare, hiše. Spoznali so, da
morajo ohranjati stare predmete,
običaje, plese in pesmi, ki so jih
naučili njihovi dedki in babice, da
jih bodo pokazali in zapeli tudi
svojim otrokom.
Prireditev so sklenili z ljudsko
pesmijo V dolinci prijetni. Ob
koncu prireditve so se vsi učenci
skupaj z učitelji ter ostali udeleženci prireditve ogledali bogato
in zanimivo razstavo starih predmetov, izdelkov učencev razredne
stopnje in degustacijo kruha. Ob
tej priložnosti je izšlo tudi priložnostno glasilo učencev Osnovne
šole Šmihel in Podružnice Birčna
vas Skozi letne čase obujamo
dolenjske šege.
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Ocenjevanje vin društva vinogradnikov
Podgorje
Marca je v prostorih gasilskega doma v Križah
potekalo ocenjevanje vin Društva vinogradnikov
Podgorje.

ali oksidacijo, tudi motnost, ki še
potencira grobost in oksidativno
stanje vina. Dejal je še, da te napake niso tragične, z nekaj truda se
lahko odpravijo v dneh ali tednih.
Pomembno je, da vino okušamo
pri primerni temperaturi, še zlasti
pozimi, ko so kleti hladne in so
takrat napake ter pomanjkljivosti
manj opazne.

Slavko Rožemberger, dobitnik velike zlate medalje za cviček

Dve degustacijski komisiji sta
ocenili 159 vzorcev vin. Od tega
je bilo največ vzorcev cvička (50
vzorcev), dolenjskega belega (42
vzorcev) in modre frankinje (33
vzorcev).
Leta 2015 je bilo kar nekaj vinogradov zaznamovanih s pozebo,
v času od cvetenja do trgatve pa
so bile razmere za dozorevanje
grozdja ugodne. Po besedah
predsednika ocenjevalne komisije Andreja Bajuka je marsikateri
vinogradnik posvetil premalo
pozornosti in znanja v času trgatve, predelave in alkoholne
fermentacije. Predvsem zato,
ker jih je precej navdušila visoka
sladkorna stopnja. Tako je bila
večina ocenjenih dolenjskih belih
vin sicer v kakovostnem razredu,
vendar je preveč vin reduktivnih (previsoka vrednost žvepla
in/ali bekserja), nekatera tudi

opalescentna (z rahlo meglico),
kar je vplivalo na nekoliko nižjo oceno. Na drugi strani pa je
bilo kar nekaj dolenjskih vin z
lepo izraženo cvetico in prijetno
svežino. Poglavitne napake pri
modri frankinji so bile bekser,
oksidacija in previsoko žveplo.
So pa nekateri pridelali odlične
modre frankinje z lepo izraženo
barvo, lepe v vonju in okusu.
Tehnologija pridelava modre
frankinje kot samostojne sorte se
tako mora razlikovati od tiste, ki
je namenjena za tipizacijo cvička.
Vodja druge ocenjevalne komisije Jure Grubar je povedal, da je
bilo med vzorci cvička kar nekaj
takih, ki so pozitivno presenetili.
Odločale so le nianse med vzorci,
najbolj dovršeni in harmonični
pa so bili nagrajeni z zelo visokimi ocenami. Med napakami pri
cvičku gre največkrat za bekser

Odličja naših vinogradnikov:
CVIČEK
VELIKA ZLATA MEDALJA –
Slavko Rožemberger, Cerovec
ZLATA MEDALJA – Jože Hrastar, Stari Ljuben
SREBRNA MEDALJA – Vili
Šušteršič, Cerovec
DOLENJSKO BELO
SREBRNA MEDALJA – Marjan
Hutevec, Cerovec

MODRA FRANKINJA
ZL ATA M EDA LJA – M i ha
Primc, Kančen dol
SREBRNA MEDALJA – Vili
Šušteršič, Cerovec
SREBRNA MEDALJA – Slavko
Rožemberger, Cerovec
SREBRNA MEDALJA – Jože
Hrastar, Stari Ljuben
LAŠKI RIZLING
SREBRNA MEDALJA – Jože
Hrastar, Stari Ljuben
SREBRNA MEDALJA – Vili
Šušteršič, Cerovec
BELI PINOT
SREBRNA MEDALJA – Jože
Hrastar, Stari Ljuben
Čestitke vsem vinogradnikom
za dosežena odličja. Na zdravje!
Tanja Primc
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Po iranu z motorjem
Iran se nama je vtisnil v spomin kot država s čudovito
pokrajino in izjemno prijaznimi ljudmi, ki so nama
pomagali in naju spremljali na vsakem koraku poti.
Z nekaterimi sva celo še danes v
stiku, saj poznanstvo ohranjamo
preko spleta.
Od doma sva se na motorju odpravila ob dveh zjutraj v nedeljo,
19. 7. 2015. V treh dneh sva prevozila Hrvaško, Srbijo, Bolgarijo,
šla skozi Istanbul v Turčiji in prek
cele Turčije do Iranske meje (2835
km). Četrti dan sva zgodaj zjutraj
prestopila meje Irana. Najin prvi
postanek v Iranu je bilo mesto
Urmija, kjer sva bila dogovorjena

za spanje in ogled mesta s Huseinom in še nekaterimi njegovimi
gosti iz vsega sveta.
V Urmiji sva si malo odpočila
in si pogledala mesto, naslednji
dan pa sva vozila okoli slanega
Urmijskega jezera in se odpravila
naprej v Tabriz, kjer sva si ogledala mesto.
Naslednji dan sva si ogledala

obiskala mesta Bam, kjer sva si
ogledala peščeni grad Arg-e Bam,
mesto Jiroft, Bandar Abbas in

je bila edina pijača z alkoholom,
ki sva jo tam pila, saj so v Iranu
alkoholne pijače prepovedane.

naprej do Shiraza.
Naprej sva se odpeljala do Persepolisa, kjer ostanki mesta segajo v leto 515 pr. n. št. Tam sva
spoznala tudi mlado družino, ki
naju je povabila domov in nama
postregla s starim vinom in s
žganjem, ki ga je delal dedek. To

V Esfahanu sva hodila po tržnici,
zapravljala za spominke ter se
slikala na trgu Naqsh-e Jahan in
na znanih mostovih Khaju bridge
in Shahrestan bridge. Od tam pa
sva se odpeljala proti Hamadanu.
Ta je znan po največji in eni najlepših vodnih jam na svetu, Ali-

Kanovan, ki je naselje, katerega
domovi so narejeni iz jam, ki
se nahajajo v stožcah kamene
tvorbe ter vulkanskega pepela in
ruševin. Obiskala sva tudi gorsko
naselje Masuleh in se cel dan ter
še naslednji vozila po hribovju.
Dan kasneje se nama je zelo vtisnil v spomin, saj sva spoznala
domačina v Lizaru, ki naju je povabil domov na kosilo. Pri Mortezi in njegovi družini sva ostala
dva dni, kjer so naju pogostili kot

kralja. Razkazali so nama celo
mesto in predstavili vse njihove
sorodnike. Še vedno smo v stikih
in vedno znova naju vabijo, da se
vrneva in jih obiščeva.
Pot sva nadeljevala naprej po
severu Irana in si ogledala vse
mnoge znamenitosti in spoznala še več domačinov. Proti jugu
Irana sva prečkala puščavo in
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-Sadr Cave. Tam sva se po jami
sprehajala in vozila s čolni po
podzemnih vodah skoraj cel dan.
Pot sva nadaljevala proti jezeru
Urmija in se spotoma ustavila še
v nekaj vaseh. Slikala sva se še z
domačini, med njimi tudi Kurdi,
ki so narodna manjšina v Iranu.
Za zaključek sva še zaokrožila
okoli Urmijskega jezera in naslednji dan prečkala iransko-turško
mejo.
Odločila sva se, da greva pogledat
še malo Gruzije, kjer sva se za tri
dni ustavila v mestu Batumi ob
Črnem morju.

Nazaj proti zahodu sva se vozila
ob Črnem morju in šla še malo
južno v Grčijo, kjer sva si ogledala
Metore – eno največjih in najpomembnejših skupin samostanov
v Grčiji za goro Athos.
Od tam sva prečkala Albanijo
ter šla mimo Ohridskega jezera
v črnogorsko mesto Bar. Tam
sva se srečala z domači motoristi
iz Črnomlja. Iz Črne gore sva
krenila proti domu in prišla v
poznih urah, kjer so naju 22.
avgusta 2015 domači in prijatelji
pričakali v gasilskem domu na
Lakovnicah.

INŠTALACIJE

Ivan Hrovatič

ŽIVIMO

Vsi ti ljudje, ki kar naprej hitijo
v skrbi za vsakdanje preživetje,
dočakajo jesen kot že uvelo cvetje,
tedaj šele korak upočasnijo.

OGREVALNIH NAPRAV
Šušteršič Valentin s.p.

Tedaj le neki v sebi prebudijo
navdih za pesem, risanje, za petje,
jeseni spet začutijo poletje,
tedaj kot da ponovno zaživijo.

Telefon 07 307 97 39
gsm.: 041 773 628
Fax 07 307 97 37

Življenje nudi, daje, jemlje, vzame;
ostanejo sledi snovanja, dela.
Ko mi odidemo v svet osame,

vili.sustersic@siol.net
Gorenje Lakovnice 17
8000 Novo mesto

bo slika, pesem morda še živela
za tistega, ki bistvo le dojame:
ustvarjal je, kot duša je velela.
Terezija Balažević

Rezka Povše

Sem ubogi penzionist,
vreden manj kot jesenski list,
potreben nisem več nikjer;
čim prej umreti moral bi, hudir.

drevesa se objemajo
s koreninami in vejami
šelesteč vetrov nemir
gnezdi v vrhovih

Je penzija res mala,
čeke, račune skupaj šteješ,
kaj kmalu spoznaš,
da prazne žepe imaš.

v očeh gozda se nebo iskri
svetloba prede skozi zelena
okna

SEM UBOGI
PENZIONIST

Ne veš,
bi kupil si pijačo
ali v mesnici kračo.
Novo obleko bi rad
v življenju imel še enkrat.
Ko k zdravniku greš,
težave svoje mu poveš,
zmaje z glavo in reče ti:
»Stare tvoje so kosti,
zato te vse boli.«
A vse tako črno tudi ni,
le prijatelje dobre dobi si!
V družbi veseli bodi rad,
pozabil boš skrbi
in kje te kaj boli.

SONCE NA
RAMENIH

mravlje z drobcenimi
stopinjami
v podrhtavanju zavetja
opravljajo obred
z brnečimi prsti
ptice igrajo na harfo
jesen prižiga vijolične
plamenčke ciklam
in raztresa sonce
na moja ramena
med blagoslovljeno samoto
se utapljam v dišavi molka
sladkam misli
razsujem jih med verze
in izgorim v pesem

ŠUM SEKVOJ
GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI BIRČNA VAS
Glasilo ureja uredniški odbor : odgovorni in tehnični urednik Srečko
Petric, ostali člani - Darja Marjanović, Vida Šter, Mira Rus,
Majda Meštrić, Nina Avsec,Bogdan Mali in Alojz Muhič.
Jezikovni pregled vodilnih člankov, Karmen Jenič.
Glasilo je natisnjeno v 550 izvodih.

Grafična realizacija : Tomograf Novo mesto
Fotografija : Srečko Petric in krajani
Naslov uredništva :
Birčna vas 1,
Novo mesto

