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GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI BIRCNA VAS

Naš
trud,
naš
čas in
naša volja to so naši
aduti

fT

Minila so štiri leta našega mandata.
Za nekatere malo, za druge veliko.
Vsekakor so štiri leta prekratka za vse,
kar smo želeli za našo krajevno skup
nost, se pravi za naše krajane in istočas
no seveda tudi zase, narediti. Želeli pa
smo narediti veliko, čim več.
Veliko truda, časa in trdne volje je bilo
potrebno, da smo uspeli dokazati in pre
pričati vse, kako je samoprispevek
nujno potreben za naš nadaljni razvoj.
Veliko, veliko, prej naštetega, smo v
prvi vrsti potrebovali za urejanje do
končne dokumentacije za nadaljevan
je izgradnje vodovoda. Ker je začetek
našega dela sovpadal z volitvami za naš
parlament, smo se naposlušali obljub
raznih veljakov iz raznih strank, katere
pa so se kasneje izkazale za neutemelje
ne in milo rečeno neresne. Politika
izgradnje vodovoda se je obrnila v vasi
pod Gorjanci, na naše vasi pa se je kar
pozabilo, oziroma so nas odrinili na
stranski tir. Zato nam je šele konec leta
2001 uspelo premakniti stvari v pozi
tivno smer.
Veliko smo se srečevali na terenu. Z
akcijami sem zadovoljen, vendar mo
ram odkrito priznati, da sem ves čas
pogrešal več aktivnosti s strani krajanov.
Tu moram seveda izvzeti predsednike
in ožja vodstva naših društev in zdru
ženj, s katerimi smo zelo dobro sode
lovali. Moram priznati, da je to mnen

je, moje osebno.
Menim, da so naša društva pomembni
dejavnik za naše vasi, saj velikokrat
marsikatero akcijo peljemo le preko
njih. Vsako na svoj način skrbi za varnost,
za izobraževanje, za krepitev naših teles
in duše. Njihova pomembna vloga je tudi
pri usmerjanju in zapolnjevanju prostega
časa naših najmlajših in mladih. Le ti v
okviru društev najdejo zdravo okolje, tre
nutke za druženje in za zabavo. Predvsem
so društva pozitivno naravnana v smislu
medsebojnih odnosov. Seveda pa v teh
društvih najde samega sebe in svoje
zadovoljstvo tudi veliko malo manj
mladih krajanov.
V svetu KS smo sledili našim začetnim
sklepom, da bomo podprli vse akcije, kjer
se bodo tudi sami krajani organizirali in
pomagali voditi akcije preko gradbenih
odborov in podobno. Tako smo marsikate
ro akcijo peljali tudi, če ni bila ravno v
kratkoročnem planu. Pomembno je bilo,
da je bila izkazana dobra volja in priprav
ljenost si pomagati in s svojim delom po
ceniti izgradnjo. Izgradnjo, za vse, po
membnih objektov. Tako smo razširili kar
nekaj poti. S sofinanciranjem krajanov
smo uspeli nekatere tudi asfaltirali. Rešili
smo tudi kar precej perečih problemov z
meteorno vodo.
Na vseh področjih naš čaka še precej
dela. V svoje kratkoročne in dolgoročne

načrte smo zapisali še marsikaj, kar
nam v tem času ni uspelo narediti ali
dokončati. Rekel sem že, da je bilo za
nas, to štiriletno obdobje, prekratko. Po
trdilo pa se je tisto, kar sem zatrjeval
na začetku: da je samoprispevek nujen,
če hočemo nadaljevati z razvojem naših
vasi. Vsa naša društva vedo kako težko
je priti do finančnih sredstev in kako
prav je prišel denar s strani KS, ki smo
ga lahko zagotovili le iz naslova samo
prispevka. Kakorkoli se svet obrača in
se menjajo sistemi, ter celo države, ved
no bomo kot posamezniki ali pa kot
majhne skupnosti prepuščeni sebi, svoji
iznajdljivosti in svoji pripravljenosti
pomagati drugim in sebi. Tudi, ko se
prav v tem času pripravljajo načrti za
delo v bodoče, vse institucije, komu
nalni del pa še posebej, poudarjajo, da
se bodo akcije najprej vodile tam, kjer
bodo krajani že imeli določen del svojih
sredstev. To je kruta realnost in nobeno
govoričenje o demokraciji, pravni dr
žavi in kapitalističnem sistemu, nam ne
bo prav nič pomagalo. Tudi doslej nam
ni. Če smo zainteresirani za nadaljni
razvoj naših vasi, potem moramo tudi
v bodoče razmišljati o samoprispevku
in o veliko prostovoljnega dela, kot nuj
ni osnovi za pridobivanje dodatnih sred
stev za naše akcije in razvoj.
Na koncu se prisrčno zahvaljujem
vsem, ki so
pomagali in
sodelovali
pri delu v
svetu KS. Za
hvaljujem pa
se tudi tistim,
ki so po svo
jih močeh
naredili vse,
da bi bilo živ
ljenje v naših
krajih čim le
pše in pred
vsem še bolj
udobno.

miš
Novi mostiček med vasmi Mali Podljuben in Gornje, ter Dolnje
Mraševo.

Predsednik
sveta KS
Marjan tiar
ml.

V štirih letih dela - prednost
vodovodu
SAMOPRISPEVEK JE NAŠA LUČ
SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

Svet krajevne skupnosti je bil po volitvah
kandidatov potrjen na koordinacijskem
sestanku decembra 1998. Svet v sestavi 13
članov je imel po izvolitvi pred sabo dokaj
težko nalogo glede realizacije planov iz pre
teklega obdobja. »KRAJEVNI SAMOPRISPE
VEK« je namreč potekel dne 31.05.1999. Gle
de nato, da je samoprispevek glavni vir
dohodkov za redno vzdrževanje obstoječe
infrastrukture, izgradnjo nove (vodovoda,
cest, javne razsvetljave itd.), se je delo sve
ta namesto v priprave za izpeljavo novih
projektov v KS, usmerilo v priprave na refe
rendum za podaljšanje plačevanja kra
jevnega samoprispevka.
V ta namen je bilo organiziranih veli
ko zborov krajanov po vaseh, kjer je pred
sednik sveta predstavil program dela, ki
ga brez finančnih prihodkov iz samo
prispevka, ne bi bilo mogoče realizirati.
Finančna sredstva, ki jih KS dobi od MO
Novo mesto ne bi zadoščali niti za redno
vzdrževanje javnih poti, zimsko pluženje
itd.
Da bi referendum uspel, smo delovne
načrte v KS predstavili tako na zborih kra
janov, v časopisu, na radiu in televiziji.
Referendum na volitvah maja 1999 ni us
pel. Krajane smo ponovno seznanjali o
tem, da brez samoprispevka ne bo
napredka v KS. Akcijo smo vodili pred
vsem tam, kjer so krajani menili, da v nji
hovi vasi ne potrebujejo ničesar več. Niso
razmišljali o tem, da so krajani v drugih
vaseh, ki so do tedaj plačevali krajevni
samoprispevek za njihove pridobitve

(vodovod in ostale dobrine), še vedno
brez tega. Večina krajanov je razumela,
da brez samoprispevka ne bo napredka
v KS, kar je bilo vidno na referendumu
dne, 05.12.1999, ki je bil izglasovan z 61,97%
»ZA«.
V času pred izglasovanjem krajevnega
samoprispevka, so se dela pri izgradnji
vodovoda na Lakovnicah in na Jami
končala. Vodo pa so dobili vsi krajani, ki
so jo želeli.

■
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leto 1999

V letu 1999 so bile opravljene sanacije
cest, ki so bile planirane že v letu 1998 in
sicer: tamponska podlaga in razširitev poti
v Velikem Podljubnu, Gorenjih Lakov
nicah in Jami. Asfalt pa je bil položen v
Vrhu pri Ljubnu, Gorenjih Lakovnicah in
v Birčni vasi. Za sanacijo in asfaltiranje
poti v letu 1999 je bilo porabljenih
16,679.729,00 SIT. Pluženje snega je bilo v
letu 1999 precej drago, kajti zima je tedaj
natrosila veliko snega, bilo pa je tudi zelo
mrzlo; to nas je stalo 1,818.645,00 SIT.
V mesecu novembru 1999 je nastalo
novo gradbišče ob in na pokopališču v
Stranski vasi. Dogovorjen je bil del odku
pa zemljišča za dodatno parkirišče ob
pokopališču ter opravljen izkop kamenja
na grobnih poljih, ki ob gradnji pokopali
šča ni bil odstranjen do določene globine.
Zaradi kamenja namreč ni bilo mogoče
kopati dovolj globokih jam. Pri sanaciji
pokopališča je bilo odstranjeno 250 m:i
kamenja, nazaj pa je bila napeljana zeml
ja in poravnana površina.
Za sanacijo pokopališča je bilo porablje-

Prisluhnite šumenju...
Bil je čisto navaden dan
... Bil je tisti dolgi ponede-

m. tfsasmz

ljek. Ja, tisti, ki mu v temnem
jesenskem jutru ne vidiš kon-

Uredniški odbor je začel snovati novo številko glasila ob
deblu podrte sekvoje. Na fotografiji od leve proti desni;
Darko Fifolt, Jožica Jenič, Marjan liar ml., Zalka Rkman,
Vida Roženbergar in Srečo Petrič. Manjka Vida Šter. (Foto:
Božo Rkman)

Po zelo težkem, skalnatem terenu so
položeni prvi metri vodovodnih cevi na
trasi t.i. vodovoda »MRAŠEVO«

nih 2,188.635,00 SIT.
V tem letu smo tudi finančno pomagali
Prostovoljnim gasilskim društvom v KS,
MPZ, KORK Birčna vas, in KO ZZB Birčna vas.
leto 2000

V letu 2000 se je svet poleg tekočih
zadev ukvarjal tudi s problemom izgrad-

ca. Bil je ravno tako dolg in
dolgočasen kot so dolgočasni
vsi ostali ... Pa vendar je bilo
v zraku čutiti nekaj prijetno
posebnega. Čeprav je bil tisti,
čisto navaden dan ...
Devetega smo bili. Pa tudi
mesec je bil deveti. Sedem bi
nas moralo priti. In tam bi
morali stati dve sekvoji... Pa
je bilo, saj sem že povedala,
zares nekaj čudnega v zraku...
Šest nas je prišlo.
In bila je ena sama sekvoja...
Zbrali smo se tam, na ruperški planjavi. Stari uredniški
odbor. Kdo ve zakaj, ampak
kar vsi smo se približali deblu
podrte sekvoje... S tisto poseb
no težo zraka smo se uspeli
le spogledati...
Naslonjeni na deblo, smo se
zazrli v tisti osamljeni štor v
travi... Bila je sekvoja... Nekoč
je bila sekvoja...Tedaj je zašumelo v zraku... Teža trenut
ka se je razblinila na tisoče ko
ščkov. Morda so jo vsrkale
vase trte bližnjih vinogradov

... Kdo ve ... Morda bo jese
ni, na njenih listih, v kakšni
posebni barvi zažarela ...
Teža tistega trenutka
...Sekvoja je šumela. Sama.
A njen šum je bil glasen. Kot
bi pripadal obema ... Znova
smo se spogledali. Tokrat
nam je smeh preplavil lica.
Odločitev je padla. Sekvoja
še naprej šumi. Zašumeli
bomo tudi mi... Zašumeli z
novimi zapisi o novem boju
iz nerazvitosti. In krajani
nas bodo veseli... Pozdrav
ljeni, krajani! Gosta imate v
hiši. Novo številko krajevne
ga glasila. Prišli smo v vaš
dom, da bomo zašumeli o
delu krajevne skupnosti.
Želimo vam lep dan ... Za
trenutek odložite delo ...
Kajti, so trenutki dela... so
trenutki resnice in trenutki
tišine ... Zdaj je čas besed ...
Odkritih besed, ki jih je iz
sebe iztisnilo šumenje. Pris
luhnimo skupaj ... Prisluh
nimo šumenju ...
Vida Roženbergar

nje vodovoda za naselja Petane, Mali Podljuben, G. Mraševo in Vrh pri Ljubnu. Na
jprej smo ugotovili, da javno podjetje Ko
munala ni uvrstila izgradnje vodovoda v
svoj letni načrt, neurejeno pa je bilo tudi
lastništvo Zemljišča, po katerem naj bi
potekala trasa gradnje vodovoda iz smeri
Ruperč vrh - Petane, ki je bilo še vedno v
last g. Anatola FABIJANČ1ČA. V mesecu
oktobru je bilo izdano »Enotno dovoljen
je« za gradnjo vodovoda v smeri Petane Mraševo in Vrha pri Ljubnu. Potrebno je
bilo pridobiti le še soglasje lastnika zemlji
šča g. FABIJANČIČA.
Na pokopališču v Stranski vasi je bila
urejena travnata površina, poti med
grobovi pa so bile posute s peskom - se
kancem.. Tudi sanacije cest po KS so se
nadaljevale. Preplaščena je bila cesta od
Rakovnika do Rajnovšča, razširitev cest
in navoz tampona na krajevne ceste in
poti ter odvodnjavanje pri posameznih
krajanih v Stranski vasi. Za preplastitev
in sanacije cest je bilo porabljenih
6,286.279,00 SIT. Za pluženje in posipavan
je cest v zimskem času pa je bilo porablje
nih 769.095,00 SIT. Ravno tako pa je KS
finančno podprla društva v KS, za kar je
porabila 1,302.800,00 SIT.

ni skupnosti, in sicer: sanacijo ceste
Lakovnice - Jama, Mali Podljuben - Dol.
Mraševo, preplastitev ceste Birčna vas Veliki Podljuben.
Za te akcije smo porabili 1,634.200,00
SIT.
Narejene in postavljene so bile oglasne
deske po vaseh v KS, postavljena pa so
bila tudi ogledala na kritičnih mestih, kjer
se krajani vključujejo v promet iz stran
skih poti. Zaradi mile zime smo porabili
samo 417.780,00 SIT. Za ureditev parkirišča
pri pokopališču je bilo porabljenih
1,735.406,00 SIT. To leto je bila postavlje
na javna razsvetljava v Stranski vasi in pri
pokopališču v vrednosti 3,202.800,00SIT.
Svet krajevne skupnosti je imel tudi v
tem letu posluh do organizacij in društev,
ki jim je pomagal pri svojem delovanju s
prispevki v višini 1,302.800,00 SIT. Ker je
odvodnjavanje v naši krajevni skupnosti,
zaradi velike dolžine cest, zelo velik fi
nančni problem, smo to leto za urejanje
muld in odtočnih kanalov porabili finan
čna sredstva v višini 4,251.234,00 SIT.
leto 2002

V začetku leta 2002 smo vse moči us
merili v gradnjo vodovoda za naselja Vrh
pri Ljubnu, Petane, Mali Podljuben in

Na Vrhu pri Ljubnu se končujejo zadnji metri glavnega voda
vodovoda.

Obnova stare ceste na Dolenjih Lakovnicah.

Mraševo. Že v začetku leta se je začela
V letu 2001 smo na prvi seji razpravlja izgradnja vodovoda iz smeri Potoka proti
li o dokončni ureditvi pokopališča v Stran naselju Vrh pri Ljubnu. Prvi del vodovo
ski vasi in o odkupu zemljišča z name da je podjetje VGP Novo mesto zgradilo
nom izgradnje parkirnega prostora ob v dolžini 1000 m.
Nadaljnja gradnja pa se je zaradi spre
pokopališču, o plačevanju prispevkov kra
janov za priključitev na vodovodno membe zakonodaje ustavila. Po sklenje
omrežje, posebno pa o krajanih, ki so pod ni pogodbi se je z JP Komunala in izbra
pisali pogodbe o obročnem plačevanju le- nimi izvajalci, ponovno začela v začetku
tega. Kljub pismenim opozo
rilom nekateri svojega prispev
ka še do danes niso poravnali
in ga bo potrebno iztirjati. Svet
pa je sprejel tudi finančni načrt
za leto 2001.
V mesecu juniju smo začeli z
dogovori glede ureditve javne
razsvetljave v Stranski vasi, v
smeri pokopališča. V ta namen
smo dobili odjemno mesto za
javno razsvetljavo pri cerkvi v
Stranski vasi in pridobili soglas
ja krajanov o odstopu zemljišča.
Tudi v tem letu smo nadaljeva Parkirni prostor z ulično razsvetljavo pri pokopališču
li z asfaltiranjem cest po krajev- Stranski vasi.
leto 2001

meseca septembra. Istočasno se je zače
la gradnja vodovoda v smeri naselja Peta
ne, Mali Podljuben in Mraševo. Stroški
izgradnje vodovoda za naselje Vrh pri
Ljubnu bodo predvidoma znašali okoli
38,000.000,00 SIT. Stroški izgradnje
vodovoda za naselja Petane, Mali Podlju
ben in Mraševo pa okoli 65,000.000,00 SIT.
Izgradnja vodovoda v naselju Vrh pri
Ljubnu bo predvidoma zaključeno v tem
letu. Upamo pa, da bodo vodo v tem letu
dobili tudi v kraju Petane.
Svet KS je v tem letu organiziral tradi
cionalno akcijo »UREJAJMO OKOLJE
2002«, ki je potekala aprila 2002. Organizi
rana akcija je zelo dobro uspela. Ob tem
je potrebno posebno pohvaliti krajane in
člane gasilskih društev, Lovske družine
»PADEŽ« in druge krajane, ki so s svojo
udeležbo v akciji prispevali k čistejšemu
okolju. Žal, je kljub trudu takih akcij pre
malo, saj določeni ljudje nimajo toliko
pameti, da bi razumeli, da z odlaganjem
odpadkov v naravno okolje zastrupljajo
floro in fauno, katere del so tudi sami.
V tem letu je bila z asfaltno prevleko
delno preplaščena cesta Ruperč vrh Petelinec. Začela so se tudi dela na novi
cesti v romskem naselju v Stranski vasi.

Ta dela so bila, zaradi neurejene gradbene
dokumentacije, ustavljena. Dela poteka
jo tudi pri urejanju nove pisarne KS Birč
na vas v bivši garaži v objektu Osnovne
šole. Sanirali smo vodnjak v Malem
Podljubnu itd.
V tem letu je bilo za sanacijo cestne in
frastrukture, gradnjo vodovoda, urejanje
pokopališča, elektrifikacijo in dotacije or
ganizacijam in društvom pora
bljenih 15,042.836,00 SIT. V šti
rih letih delovanja sveta KS Birč
na vas je bilo za opisano delo,
ki ni v celoti zajeto, porabljenih
59,842.129,00 SIT. Od tega
41,304.713,16 SIT od krajevnega
samoprispevka. Razlika, med
zbranimi sredstvi iz krajevnega
samoprispevka in porabo za
navedene namene, je bila pri
dobljena iz občinskih virov in
dodatnih prispevkov krajanov
za določen namen.
Podpredsednik sveta KS:
Darko Fifolt

Volitve v svet
krajevne
skupnosti
Glede na zakonodajo in družbeno
ureditev, ki izhaja iz leta 1993 (Ur. 1. 72/
93), imamo in delujemo v KS v skladu
z Zakonom in dopolnitvami o lokalni
samoupravi. Te skupnosti delujejo
usklajeno z občinskimi statuti. Nosilec
izvrševanja nalog, ki jih določa statut,
je svet KS. Tega volimo vsake 4 leta in
letos bomo to storili 10. novembra.
Ponovno bomo volili člane v ta organ.
Po našem statutu ( zadnji je bil sprejet
26.03.2002) deluje svet s 13 - timi člani
naših krajanov, izvoljenih na rednih
volitvah. V nadaljevanju Vam predstav
ljamo evidentirane kandidate za svet
KS Birčna vas, za delovanje v času od
decembra 2002 do decembra 2006.
Premislite o predlaganih, izberite in
se odločite !
Za vas VRH PRI UUBNU (voli se 1
član)

1. Kastrevc Roman
2. Ilar Marjan ml.
3. Zupančič Ciril

Za VELIKI PODUUBEN (voli se 1 član)

1. Drenik Franc ml.
2. Drenik Dušan
3. Primc Jože
Za BIRČNO VAS (voli se 3 člane)

1.
2.
3.
4.
5.

Za STRANSKO VAS (voli se 3 člane)

1. Hrovatič Franc
2. Ilar Franc
3. Zabukovšek Leopold
Za RAJNOVŠČE in RAKOVNIK (voli se
1 član)

1. Medic Jože
2. Šime Alojz ml.

Uredili smo si novo pisarno v poslopju
Osnovne šole na Ruperč vrhu.

Za G. MRAŠEVO, PETANE, MALI
PODUUBEN (voli se 2 člana)

1.
2.
3.
4.

Petan Franc ml.
Škufca Vladimir
Vidmar Ivan
Jakše Jože

Spoštovani krajani !
Z veseljem sem sprejel
povabilo, da v novem oži
velem listu »ŠUM SEKVOJ«,
ki žal jih ni več, sekvoje pa
bodo šumele naprej, na
pišem nekaj besed. Že kar
nekaj let (6) aktivno ne
sodelujem v krajevni skup
nosti Birčna vas. Žal sem se
v zadnjih letih v večji meri
posvetil gasilstvu, toda kljub
temu, me je delo svetnika v
MO Novo mesto nekako
vezalo tudi na krajevno sku
pnost. Ne želim ocenjevati
dela, ki so ga v tem obdob
ju opravljali člani sveta KS.
Prepričan sem, da je bila nji
hova zagnanost in priza
devnost velika, toda v novih
razmerah se je težje znajti,
še težje pa organizirati ak
cije in pridobiti sredstva za
izvajanje določenih komu
nalnih del. Tudi prizadevan
ja v občinskem svetu niso
vedno obrodila sadove,
toda pomembno je, da smo
se prilagodili novim »de
mokratičnim« razmeram in
da bomo v prihodnje znali
odpreti prava vrata in »zlobirati« prave osebe, ki nas
bodo podprle v prizadevan
jih za nadaljnji razvoj naše

Junc Anton
Muhič Alojz
Meštrič Majda
Jaklič Metka
Zupančič Franc

Za JAMO, DOL. in GOR. LAKOVNICE
(voli se 2 člana)

1. Pirc Vinko
2. Hutevc Miro
3. Šurla Iztok
Spoštovani krajani, premislite o kandi
datih, pridite na volitve, izberite in se
odločite. Podprite ljudi, ki so pripravlje
ni voditi akcije razvoja naše KS! Stojte
jim ob strani tudi v času njihovega man
data! Zaslužijo si to!
Pripravila Zalka Rkman

kar je državnega pomena
• Urediti center krajevne sku
pnosti
• Drugo
Ko razmišljam o ureditvi
zadev, ki nas bodo postavile
ob bok ostalim občanom
občine Novo mesto, sem pre
pričan, da imam somišljenike
pri vseh krajanih KS, pa čaka
novo vodstvo kar nekaj
pomembnih nalog, te so:

KS.
Ob tej priliki vas želim tudi
obvestiti, pa ne zaradi pred
volilne kampanje, da sem
podpisal pristopno izjavo k
kandidaturi v svet KS. Volitve
se namreč bližajo in potreb
no bo izbrati prave ljudi na
pravo mesto, in širša bo izbi
ra, kvalitetnejša bo zasedba v
novem svetu, kateremu bo
• Vodovod v sleherno gospo
zaupana naloga nadaljnjega
dinjstvo
uspešnega vodenja KS. Ob
• Kanalizacija z čistilnimi nap
razmišljanju kako naprej, pa
ravami
se mi v mojih pogledih še ved
•Javna razsvetljava
no porajajo neuresničeni
• Pločniki in kolesarske steze
načrti iz preteklosti. Pred
do mestnega središča
vsem se bo moral novi svet
• Ureditev avtobusnih pove
KS opredeliti za naslednje
zav mestnega prometa
programe:
• Ureditev avtobusnih posta
• Prostorski razvoj KS kot ce
jališč in centralne avto
lote in
busne postaje
• Ureditev potreb krajanov za
• Razširitev in posodobitev
življenje enakovredno dru
krajevnih oz.občinskih cest
gim občanom občine Novo
• Urejanje naselij
mesto
• Drugo
Če natančneje opredelim
Pri vsem tem pa ne smemo
misel iz prve alinee bi pred
pozabiti tudi na druge dejav
vsem poudaril:
• Prostorsko zagotoviti širitev nosti, kot so šolstvo, zdravst
vo, kultura, šport, zaščita in
naselij
• Prostorsko opredeliti obrtne reševanje v okviru gasilstva,
pa tudi edina trgovina, ki nam
ali industrijske cone
•Posodobiti in urediti ob je preostala nam ni v ponos,
voznico mimo Birčne vasi, da ne govorim o stanju objek

ta, ki nam je bil včasih v
ponos kot zadružni dom.
Ja veliko želja in potreb,
pa prav gotovo nisem naštel
vsega. Vse to in še kaj več,
pa bomo v stanju uresniči
ti, če bomo enotni, se med
sebojno spoštovali, pred
vsem pa prisluhnili drug
drugemu.
Ob zaključku mojih raz
mišljanj naj izrazim vsem
dosedanjim članom iskre
no zahvalo za njihovo delo,
novo izvoljenim pa veliko
uspehov pri izvrševanju
naših skupnih potreb.
Lojze MUHIČ

Stara cesta za Lokvice z
novo prevleko in opornim
zidom, da zemlje ne drsi.

Sprejem borcev italijanske brigade Fontanot, naši člani so
jih lepo sprejeli s kruhom in vinom.

KO ZZB - skrb za
urejenost
spomenikov in
obeležij
KO Zveze Združenj Borcevdeluje
v okviru
Krajevne
skupnos
ti Birčna
vas že od
leta 1945.
V začetku delovanja je orga
nizacija štela nad 100 članov,
z leti pa se je to število zman
jševalo. Po sprejetju novega
statuta te nestrankarske or
ganizacije, se je članstvo
znova povečalo. V organiza
cijo je bilo namreč sprejetih
14 novih članov. Novi statut
dopušča sprejem sleherne
ga, ki podpira ideje in
tradicije NOB. Dovolimo si
izkoristiti to priložnost in pr
ijazno vabimo vse morebit
ne interesente, da pristopijo
v to nestrankarsko organiza
cijo.
Organizacija skrbi za dos
tojno urejenost spomenikov
in obeležij ter njihove oko-

lice. S tem izkazuje spoštovanje do dogajanja na našem
področju med drugo svetovno vojno. Pri naših akcijah nam, z vsakoletno manjšo dotacijo, pomaga tudi

svet KS Birčna vas.
Ob Dnevu mrtvih organizi
ramo, s pomočjo KS, os
novne šole in pevskega zbo
ra, komemoracijo pri spo
meniku na Ruperč vrhu. Le
ta je vedno lepo obiskana.
Vsako prvo nedeljo v okto
bru spomenik obiščejo bor
ci italijanske brigade Fonta

not in njihovi svojci. V pri
jetnem druženju z našimi
borci dostojno počastimo
spomin na padle.
Organizacija se bo tudi v
prihodnje aktivno vključe
vala v dogajanja in razvoj
naše krajevne skupnosti.
Predsednik KO ZZB
Drago Roženbergar

Rdeči križ še vedno rdeče žari
Zadnji
sestav na
šega odbo
ra Krajevne orga
nizacije
Rdečega
križa je
M bil ime^■7'
novan in
potrjen na Skupščini KORK
Birčna vas, novembra 1983. V
vseh teh letih je prišlo v sesta
vu le do nekaj sprememb.
Predhodno so v odboru dela
le članice, katerih delo ni arhi
virano. Pa tudi njihova imena
ne.

najpomembnejše aktivnosti
te organizacije: organizacija
krvodajalstva in darovanja
človeških organov; nudenje
socialnih pomoči (Sklad za
pomoč ljudem v stiski); pri
prava in vodenje zdrav
stvenih predavanj po kra
jevnih organizacijah; izo
braževanje svojih članov na
podlagi Zakona o RK in
ženevski konvenciji; priprava
tečajev »Prve pomoči« za
voznike motornih vozil in
tečajev o nudenju prve po
moči ob elementarnih in
drugih nesrečah; opravljanje
preventivno in zdravstveno -

močnem združenju RK, se po
rabijo za potrebe krajanov in
se ne nakazujejo na sedež
RKS v Ljubljano.
V naši KO RK Birčna vas iz
vajamo predvsem naslednje
aktivnosti :
- vsakoletno organiziramo
srečanja starostnikov nad 70
let
- organiziramo zdravstvena
predavanja
- ob izteku leta obiščemo in
skromno obdarujemo starost
nike
- v trgovini na Ruperč vrhu
zbiramo v tednu RK - v poseb
ni košarici - živila, ki jih nato

Dejstvo je, da so bili odbori
RK ponekod organizirani že
pred sto leti. Vse do danes so
ohranili nalogo pomagati tis
tim, ki so pomoči potrebni.
Razlogi za pomoč pa so seve
da različni.
V dolgih letih delovanja
OZRK Novo mesto je bilo ve
liko storjenega. Oglejmo si le

vzgojne dejavnosti, dela z
mladimi; skrb za pridobivan
je materialnih in finančnih
sredstev; vodenje stikov z jav
nostjo, priprava ter izdaja dru
štvenega glasila - biltena “ Z
ROKO V ROKI “; vodenje in
organizacija letovanja otrok in
še in še ...
Vsa sredstva, zbrana v Ob-

podarimo socialno šibkim
družinam (akcijo organizira
mo že nekaj let)
- ob izteku leta obiščemo
tudi naše starostnike v Domu
starejših občanov in jih obda
rimo s skromnim darilom.
Obiščemo pa jih seveda
tudi med letom
- vključujemo se v tekoče in

hitre humanitarne akcije
(finančni (C£/ ■■
prispevki j
ob
smrti
svojcev, ob
raznih narav
nih ali drugih
nesre
čah, ob izgradnji invalidskega
dvigala, nakupa očal za slepo
osebo)
- vključujemo se tudi v
akcije izgradnje vodovoda
KS Birčna vas in MO RK
nam vsako leto finančno
pomagata in imata velik
posluh za naše delo.
Lepo sodelujemo z OŠ Birč
na vas. Učenci nam za srečan
ja starostnikov vedno pri
pravijo zanimiv kulturni pro-

gram in izdelujejo novoletne
čestitke za naše potrebe.
Ob srečanjih starostnikov,
se na naše vabilo, vedno
odzovejo tudi pevci MPZ Ru
perč vrh. S svojim uglašenim
prepevanjem nam obogatijo
in polepšajo naše druženje.
Za uresničitev vseh naših
akcij, črpamo fizično moč od
članic odbora - brezplačnih in
požrtvovalnih prostovoljk. Re
zultati našega dela so odvisni
tudi od finančnih prispevkov
- članarine, ki jo vsako leto po
biramo po gospodinjstvih ter
od prispevka KS Birčna vas in
MO Novo mesto. Vsi navede
ni so doslej vedno imeli
posluh za delo naše organiza
cije. Žal, nismo pridobile
sponzorjev za našo dejavnost.
Nekaj redkih izjem je, ki na
svoj način dodatno podpira
jo naše delo.
Zadnje čase je RK izgubil na
svojem ugledu. Ta ugled, si
mora pridobiti nazaj. Tisti, ki
so umazali to organizacijo,
bodo morali odgovarjati. Lju
dem v stiski bo še vedno tre
ba stati ob strani in jim poma
gati. Saj rdeči križ še vedno
rdeče žari ...
Predsednica KORK
Zalka Rkman

Prisrčno
vabljeni na
naš koncert
Moški pevski zbor Ruperč Vrh je do
bro poznan v naši KS in njeni bližnji
okolici, saj njegovi pevci z entuziazmom
prepevajo že dobrih trideset let. Jedro
zbora sestavljajo ustanovni člani, ki
želijo zbor še dodatno okrepiti z mladi
mi, zvonkimi in ubranimi glasovi. Tre
nutno šteje zbor petnajst pevcev sku
paj z zborovodjo. Člane druži veselje do
petja, zato redno prihajajo na vaje tudi
iz drugih KS. Fantje prepevajo sloven
ske narodne, partizanske in umetne
pesmi.
Zbor je nepogrešljiv na proslavah in
prireditvah v KS Birčna vas in Uršna
sela. Pogosto pa sodeluje tudi s KS
Podgrad ter z vsemi, ki želijo popestriti
program z njegovim petjem. Na vseh
kulturnih prireditvah v kraju tesno
sodeluje s podružnično šolo Birčna vas.
Pesem ga druži tudi s pevskimi zbori iz
drugih KS. Radi skupaj prepevajo in raz
veseljujejo ljudi, ki ljubijo petje. Tako
je že večkrat privabil solze v oči oskr
bovancem Doma starejših občanov iz
Šmihela, redno se udeležuje občinskih
revij pevskih zborov, še posebej skrb
no pa se pripravlja na vsakoletni tabor
slovenskih in zamejskih pevskih zborov
v Šentvidu pri Stični. Obdržati zbor na
primernem nivoju pa ni bilo vedno lah
ko. Skozi vsa obdobja obstoja so mora
li člani upravnega odbora pridobivati
materialna sredstva za potrebe zbora.
Ker so jih znali skrbno razporediti, so
prihranili tretjino denarja za izpolnitev
programa v letu 2002. Manjkajoča sred
stva pa bodo poskušali pridobiti pri ra
zličnih donatorjih.
Zbor bo v letošnjem letu praznoval
30 letnico obstoja. Ob tej priložnosti se
želimo zahvaliti KS Birčna vas in Uršna
sela, Zavarovalni skupnosti Tilia, Dolen
jskim pekarnam, Občinski upravi Novo
mesto in ostalim donatorjem, ki bodo
omogočili izvedbo te prireditve. Jubilej
na prireditev bo v petek, 29.11.2002, v
dvorani gasilskega doma v Stranski vasi.
Prisrčno vabimo vse ljubitelje petja, da
se je udeležijo.
Predsednik pevskega zbora Ruperč Vrh
Franc Hrovatič

Zvišan krvni tlak - tihi
ubijalec
Na dan, ko sem pisal ta članek, sem
obiskal starejšega človeka, ki je doživel
lažjo obliko možganske kapi. Do tedaj
»nepotrebne « tablete za pritisk, po takem
dogodku postanejo upanje, redno jeman
je pa popolnoma razumljivo....Vendar
je bolezen, včasih pa tudi invalidnost in
smrt, že tu in dostikrat je prepozno.
Več let povišan krvni tlak namreč lah
ko povzroči nepopravljive okvare: pove
čanje srca in slabšo črpalno moč, kar
privede do odpovedi, zožitve pomemb
nih žil v srcu, kar zveča možnost srčne
ga infarkta, slabše delovanje ledvic ter
možgansko kap. Dodatno pripomorejo k
tem okvaram tudi drugi dejavniki tvega
nja kot povišan holesterol, sladkorna
bolezen, nezdrav način življenja v obliki
kajenja, uživanja prevelikih količin alko
hola, debelosti, premalo gibanja. Če je
zato delo splošnega osebnega zdravnika
v čem res učinkovito, je to v zdravljenju
zvišanega krvnega tlaka. Vendar na žalost
zdravniki kljub enostavnosti ugotavljan
ja bolezni in zdravljenja nismo učinkovi
ti. Ne samo pri nas, po celem svetu.
Zakaj? Razlog se deloma skriva v naslo
vu članka. Večina hipertenzivnih bolni
kov na vprašanje o svojem počutju odgo
vori:» Počutim se kar dobro, hvala.« Zara
di tega je odkrivanje in tudi zdravljenje
oteženo. Nekateri pa občutijo zvišan krv
ni tlak kot glavobol, vrtoglavico, težko
sapo pri naporu, tiščanje v prsih, razbi
janje srca. Več kot pol bolnikov ima ožje
sorodnike s povišanim krvnim tlakom.
Približno 20 odstotkov odraslih ljudi

ima to bolezen in v naši krajevni skup
nosti ni nič drugače.Vsem tistim, ki ne
vedo, kakšen krvni tlak imajo, svetujem,
da čimprej opravijo meritve bodisi v
domačem okolju, pri svojem zdravniku
ali pri preventivni sestri v Zdravstvenem
domu Novo mesto. Drugi problem tiči v
zdravljenju. Povišan krvni tlak je nam
reč kronična, praviloma do konca živ
ljenja trajajoča bolezen. In kaj je težjega,
kot nekoga, ki se počuti dobro, pre
pričati, da do konca življenja redno jem
lje zdravila, ki imajo lahko tudi stranske
učinke, poleg tega pa mu bo težave v ob
liki vrtoglavice delal tudi normalen krv
ni tlak. Nekateri pa po tem, ko zdravnik
uredi krvni tlak, prenehajo z zdravljen
jem misleč, da so ozdravljeni. Prav zato
je izredno važna pripravljenost bolnika
na sodelovanje pri zdravljenju. Zaupaj
te svojemu zdravniku, vprašajte ga o
nejasnostih. Cilj zdravljenja je znižati krv
ni tlak pod 140/90, kar je tudi meja med
normalnim in povišanim krvnim tlakom.
S samomeritvami doma lahko sami kon
trolirate uspeh zdravljenja. Seveda je
včasih potrebno več tablet za ureditev,
lažje pa je, če bolnik upošteva tudi druge
enako pomembne ukrepe za znižanje
krvnega tlaka: znižanje odvečne telesne
teže, zmanjšanje uživanja soli, primerna
telesna aktivnost ter uživanje alkohola
v manjših količinah.
Uspeh ob dobrem sodelovanju ne bo
vprašljiv, rezultat pa bo lahko dobra
kvaliteta življenja vse tja do visoke sta
rosti.
dr. Matjaž Roženbergar

Ijj
Irena ČAVAL s.p.,
Birčna vas 30, Novo mesto
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PGD oirdiianci
ruu
Stranska vas
vda

Prednost novi opremi
izobraževanju
Prostovoljno ga
silsko društvo
Stranska vas de
luje že osem
inštirideseto leto. Društvo je začelo de
lovati brez finančnih sredstev, oziroma
brez materialnega kapitala. Ustano
vitelji so se lotili dela z vso resnostjo.
Zbirali so finančna sredstva za opre
mo operativne desetine, obenem pa je
potekala tudi akcija za nabavo grad
benega materiala in za nakup zemlji
šča, na katerem bi začeli graditi gasils
ki dom.
Članom društva so priskočili na po
moč mladinci in ostali krajani, ki so se
množično udeleževali prostovoljnih
delovnih akcij. Ker do tedaj tudi
mladinska organizacija ni imela svojih
prostorov, se je med gradnjo porodila
ideja, da bi domu prizidali dvorano,
kjer bi se zbirala mladina. Istočasno pa
bi bila tudi več namenski prostor za
razne kulturne dejavnosti in potrebe

gasilskega društva. Temu namenu dvora
na služi še danes. Vzporedno z gradnjo
pa smo morali operativni člani skrbeti tudi
za izobraževanje ter za tehnično in oseb
no opremo, brez katere ni bilo možno nu
diti strokovne pomoči ob raznih nesrečah.
Prav zato smo začeli razmišljati o nakupu
gasilskega kombija, v katerem smo želeli
imeti tudi sodobnejšo motorno brizgalno.
S pridnostjo in z dobro organizacijo smo
dosegli tudi ta cilj.
Ker je tehnika na področju gasilstva
močno napredovala, mi pa nismo želeli
zaostajati, smo v letu 2000 kupili visoko
tlačno motorno brizgalno z rezervoarjem
za vodo, ki zadostuje za deset minutno
gašenje. Nabava sodobnejše opreme in
izobraževanje članov sta tudi danes pri
oritetni nalogi našega društva.
Za vse, kar smo dosegli, se moram
najprej zahvaliti vsem članom gasilskega
društva, krajanom, KS Birčna vas, Gasil
ski zvezi Novo mesto, ter različnim do
natorjem.

Moja želja je, da tudi v prihodnje tes
no sodelujemo, kajti le tako bomo lah
ko sledili razvoju tehnologije na gasil
skem področju, modernizirali društvo
in usposobili naše člane za odgovorne
naloge. Rad bi povedal nekaj besed še
o izobraževanju mladih gasilcev na
naši podružnični šoli. To sodelovanje
uspešno poteka že 22 let. Učenci
spoznavajo nevarnosti in pomen pre
prečevanja požarov v naši skupnosti.
Poleg tega podružnična šola Birčna vas
tesno sodeluje s KS in ostalimi orga
nizacijami na kulturnem in drugih po
dročjih, ki so pomembna za dobro
počutje naših krajanov.
Res je, da se število otrok na naši šoli
zmanjšuje iz različnih vzrokov. Vendar
šola živi s krajem in kraj z njo, zato
bomo tudi krajani z vso resnostjo sood
ločali o njeni usodi.
Naj končam z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!
Franc Hrovatič
Predsednik PGD

PGD Lakovnice

Želja - dokončati nov gasilski dom
Prostovoljno gasilsko društ
vo Lakovnice prav v tem letu
praznuje 65-letnico svojega
delovanja. Društvo je bilo
ustanovljeno na pobudo sku
pine krajanov leta 1937 kot
Gasilska četa Lakovnice. V tis
tih težkih časih so se povezali
možje in žene iz okoliških vasi
z namenom pomagati sleher
nemu, ki je potreboval po

moč. S skupnimi močmi so si
prizadevali opremiti četo s
potrebnim orodjem, ter us
posabljati in pridobivati nove
člane. Žal, jim je načrte
prekrižala vojna vihra, ki jim
je pobrala veliko članov ter
celotno, do tedaj kupljeno
opremo.
Izkazalo se je , da so gasilci
ljudje, ki znajo in zmorejo

vztrajati v nesrečah in jim
kljubovati, ter zmorejo vedno
znova nesebično pomagati
sočloveku v stiski, pa čeprav
morajo zato marsikaj žrtvo
vati. Člani in članice so vztra
jali in še naprej gradili temel
je društva, ki se sedaj lahko
ponaša z dolgoletno tradicijo.
Pri tem so naleteli na mnogo
ovir in težav, ki so jih gasilci

vedno znova morali premago
vati. Ob tem so nabirali nove
izkušnje in jih posredovali
naprej.
Prav zaradi teh izkušenj je
sedaj nam lažje, ne pa tudi
vedno lahko. Naša velika želja
je dokončati izgradnjo nove
ga gasilskega doma, ki bi ga
društvo in ostali krajani nujno
potrebovali za lastne potrebe.
Žal, se kot običajno zatika pri
denarju. Tega smo se že na
vadili. Trdno smo prepričani,
da nas takšne »malenkosti« ne
bodo ustavile, kot niso usta
vile naših članov v preteklos
ti. Prav njim dolgujemo to, da
z optimizmom zremo naprej,
in da svoje izkušnje prenaša
mo na naše zanamce, ki pa
nam jih na srečo ne manjka.
Dokaz za to so marljivi pionirji
in mladinci, ki se že učijo gasil
skih veščin in nas uspešno
zastopajo na gasilskih tekmo
vanjih. Prav oni bi nam
večkrat morali biti vzor s svo
jo zagnanostjo, ki nam jo os
talim članom v današnjih
časih vse prevečkrat manjka.
V imenu PGD Lakovnice
želim vsem aktivnim gasilcem
še mnogo moči in volje, vsem
krajanom pa, da bi z lastno
previdnostjo prispevali k čim
večji požarni varnosti. NA
POMOČ !
Predsednik PGD Lakovnice
Janez Bučar

PGD Mali Podljuben

Želijo si nov gasilski avto
V tem obdobju je
bilo pred nami veli
ko neopravljenega
dela. Do praznovan| je 20-letnice obstoja,
v letu 2000, smo
želeli dokončati naš gasilski dom.
Ker se je v kletnih prostorih doma zbi
rala voda skorajda ob vsakem deževju,
smo izvedli odvodnjavanje. Delo je bilo
precej zahtevno zaradi velike globine
izkopanega grabna, a problema in nelju
be nadloge smo se s tem rešili.
Naše naslednje akcije so bile nato
vodene v ureditev notranjosti doma.
Uredili smo stopnišče, v nekaterih pros
torih položili keramične ploščice in us
posobili pisarno, pa tudi priročno kuhin
jo.
V Srednješolskem centru v Novem me
stu smo dobili stare izrabljene stole. Le
te smo temeljito prenovili, kar je zahteva
lo veliko prostovoljnega dela in časa.

Vseskozi smo skrbeli tudi za razvoj
naše operative, saj nismo pozabili os
novnega namena našegadelovanja. Naši
mladinci in člani so se redno udeleževali
tekmovanj, nekateri pa tudi dodatnih
seminarjev za usposabljanje gasilcev.
Kolikor je bilo mogoče, smo dopolnjevali
našo gasilsko opremo, zamenjali smo
tudi kombi. Ta je, žal, enake starosti kot
prejšnji, je pa malo močnejši in ima več
opreme. Z njim bomo poskusili »preb
roditi« naslednjih nekaj let. Želeli bi ga
čimprej zamenjati z novim, a ostajamo v
okviru svojih zmožnosti.
V letu našega jubileja smo razvili svoj,
težko pričakovani prapor.Tako smo po
dvajsetih letih pridnega dela uspeli do
končati osnovno infrastrukturo, katero
naj bi imelo vsako gasilsko društvo.
Lotili smo se tudi urejanja okolice,
predvsem otroških igrišč in varovalne
ograje. Želimo, da bi se naši mladi radi
srečevali pri domu, da bi se pri njem

počutili prijetno in varno.Vsekakor pa si
istočasno želimo, da bi se naši mladi
vključevali v delo društva, v njegov raz
voj in izpopolnjevanje.
Danes posvečamo večino časa razvo
ju gasilske dejavnosti in to nalogo bomo
obdržali tudi v bodoče.
Prioriteto bomo še naprej dajali usposa
bljanju naših starih in novih članov, ter
nabavi manjkajoče opreme. Zastarelo
opremo bi radi zamenjali z novejšo ...
Ko se ozremo nazaj, vidimo veliko
opravljenega dela in veliko vloženih
sredstev. Vsako leto so nam priskočili na
pomoč krajevna skupnost in tudi veliko
krajanov s svojimi finančnimi prispevki.
Zanje se jim ob tej priložnosti iskreno
zahvaljujem.Vsem skupaj in vsakemu
posebej. Posebna zahvala pa velja čla
nom upravnega odbora in članom opera
tive. Moja velika želja je, da bi še naprej
tako uspešno sodelovali.
Predsednik PGD Mali Podljuben
Marjan llar st.

Vinogradnikipomembna je kakovost vin
Društvo vinogradnikov Podgorje je
dvajset let delovalo kot podružnica DV
Dolenjske, sedaj pa že deset let deluje
samostojno.
Pokriva območje desnega brega reke
Krke, od Dolenjskih Toplic do Gabrja .
Na tem območju (gorice na razponu 25
x 7 km) so vinogradi naših 280 članov.
Med njimi so tudi mnogi iz KS Birčna vas.
Na področju našega društva je zasajenih
skoraj 500 hektarjev vinogradov. Naši
člani imajo več kot polovico površin, ki
so zasajene z žlahtno trto.
Ves čas delovanja se društvo trudi, da
bi vinogradniki na tem področju, pride
lovali kakovostna vina, posebno cviček.
Kakovost vina se je v zadnjih letih zelo
izboljšala. Danes se lahko primerja s pri
delkom znanih goric. Društvo vsako leto

Minister But in podžupanja MO Novo
mesto med ogledom poškodovanih
trsov na Ruperč Vrhu.

izvede ocenjevanje mladih vin, druš
tveno ocenjevanje in tekmovalno ocen
jevanje v okviru Zveze društev Dolenj
ske, ki združuje 23 društev.
Društvo posveča veliko skrb izobra
ževanju svojih članov. 65 članov je že
opravilo 42 urni tečaj kletarjenja. Orga
nizira tudi strokovna predavanja s prak
tičnimi prikazi v vinogradih o rezi, zaščiti
vinske trte in o aktivnostih pred trgatvi
jo. Vsi vinogradniki lahko preverijo stop
njo zrelosti grozdja z določanjem slad
korne stopnje (z društvenimi refraktometri so opremljene vse gorice) in
vsebnosti skupnih kislin. Oba parametra
močno vplivata na kakovost vina. Poseb
no pozornost posvečamo grozdju, iz ka
terega pridelujemo cviček. Budno
spremljamo tudi vsa zakonska določila,
ki govorijo o tem posebnežu. Društveni
laboratorij je na Ruperč vrhu, tel. 07/3079-504 ali 031/580/124.
Naloga društva je tudi tesnejše sode
lovanje z vsemi ponudniki točenih vin
na področju društva, ter obveščanju o
kakovosti vin naših članov. Cilj društva
je, da bi vsa gostišča imela v svoji stalni
ponudbi vina, pridelana v bližnjih gori
cah. Gostišča, ki izpolnjujejo pogoje, da
nudijo točena vina, smo označili v turi

stični zloženki, ki je izšla v septembru
2000, v nekaj tisoč izvodih.
Od skupaj pridelanega vina je 50%
tržnega viška. Člani imajo zato vizijo o
prodaji viškov doma ali v bližnji okolici.
Društvo sodeluje na raznih prireditvah
in sejmih s ponudbo kakovostnih vin
svojih članov. Glede na predvideni raz
voj podeželja v prihodnje, program CRPOV, uveljavitev Podgorjanske vinsko
turistične ceste, ponudbe na kmečkem
turizmu, želimo tudi vinogradniki naše
ga društva prispevati svoj delež.
Da bi promocija podgorjanskega po
dročja in pridelanega vina na tem po
dročju hitreje stekla, se je društvo od
ločilo zgraditi potujoči »Cvičkov hram «.
Ob raznih prireditvah, se bo z njim in s
svojimi pridelki vin, lahko društvo ali po
samezna gorica predstavila. Za sodelo
vanje smo poprosili Mestno občino Novo
mesto, ki je prevzela pokroviteljstvo.
Poleg nje se je odzvalo še vrsto podjetij
in podjetnikov, katerih imena so označe
na v hramu.
Mi smo za. Za kakovost. Za kakovost
naših vin.
Predsednik DVP
Drago Roženbergar

Poizkušina vin je samo izgovor.

Lovska družina Padež
Lovska družina
Padež je dobila ime
na rednem ob
čnem zboru v kra
ju Padež leta 1955.
Za preimenovanje
družine iz LD Radoha, ki je nastala
z združitvijo treh LD (LD Birčna vas, LD
Podgrad in LD Uršna sela) v letu 1950, je
bilo več razlogov. Pomembnejši razlogi
so bili: središče lovišča, dostop promet
ne povezave, lovska koča.
Na tem občnem zboru je bila izvede
na tudi zamenjava dela lovišča z LD
Toplice tako, da se meja lovišča od takrat
ni spreminjala in danes poteka tako:
izhodiščna točka je na reki Krki pod
Kandijskim mostom. Od tu poteka meja
po Kandijski cesti do Belokranjske ceste
in naprej po cesti Novo mesto - Metlika
(pod Vahto), nato po občinski meji do
vasi Gorenje Laze. Od tu po cesti Goren
je Laze - Radoha - Padež, nato po gozdni
poti do železničarske čuvajnice, preko
železniške proge po meji k.o. Stranska
vas, preko ceste Novo mesto - Uršna sela
do tromeje k.o. Stranska vas - Dobindol Veliki Podljuben; od tu do zgornje kolo
vozne poti na Ljubnu, nato po tej poti
preko vasi Veliki Podljuben - Petane Mali Podljuben - Vrh pri Ljubnu - Potok
(Volavče), od tu pa do reke Krke in po
njej do Kandijskega mostu.
Po podatkih iz lovskega katastra meri
skupna površina lovišča 6747 ha, od tega
je lovne površine 5512 ha (gozdne povr
šine je 4435 ha - 80%, kmetijskih površin
pa je 1077 ha - 20%). Celotno lovišče leži
v upravni enoti Novo mesto. Najnižja
nadmorska točka lovišča je 160m pri
Kandijskem mostu ob reki Krki, najvišja
pa je 846m na vrhu Peščenika.
Lovska družina je zgradila dve lovski
koči. V letu 1999 je od tedanjega lastni
ka, KZ Krka, odkupila več kot lha zemlji
šča okoli lovske koče, leta 2002 pa še
preostali del površin in objektov od GG
Novo mesto. Z zemeljskimi deli in posta
vitvijo nadstrešnic je sedaj v objektu

možno izvajanje društvenih in drugih
dejavnosti. Lovska družina je razdeljena
na tri sektorje, člani LD pa izvajajo
gojitvena dela, ki jih pripravljajo vodje
sektorja. LD ima v loviščih 5 avtomatskih
krmilnic, ki so založene skozi vse leto.
Poleg tega LD vzdržuje tudi več krmnih
njiv, ki so posejane z ovsom, koruzo in
peso. Na ta način zadržujemo divjad na
teh površinah. Divjad pretiranih škod na
poljščinah občanov v zadnjih letih ne
povzroča. V loviščih je izdelanih tudi
preko 200 solnic, ki jih člani LD pravoča
sno polnijo s kameno soljo. Za lov in opa
zovanje so izdelane številne visoke
preže, ki so enakomerno porazdeljene
po celotnem lovišču. V lovišču je največ
srnjadi, ki je tudi gospodarsko najpo
membnejša divjad. Stalno so prisotni

reki Krki in pritokih je dokaj številčna
tudi divja raca, medtem, ko sta fazan in
jerebica zaradi intenzivnega kmetijstva
in uporabe pesticidov popolnoma izgi
nila iz našega lovišča.
V lovski družini je poleg lova prisotno
tudi lovsko strelstvo. Njeni člani so že
vrsto let med najaktivnejšimi strelci v
ZLD Novo mesto, kamor je LD Padež
vključena. Zelo dejavni so tudi kinologi,
ki so vzgojili vrsto odličnih štirinožnih
lovskih pomočnikov. Zgodovino lovske
družine, so s prizadevnim in požr
tvovalnim delom ustvarjali nekdanji in
sedanji člani LD. Preteklo obdobje je zato
zapisano z velikimi črkami vzpona lov
stva kot celote na vseh področjih lovske
dejavnosti.
Z doseženim, pa člani LD Padež, še

Rezultat dela pridnih rok naših članov kaže fotografija.

tudi divji prašiči in jelenjad, v zadnjem
času pa je v lovišču tudi stalno prisoten
rjavi medved. V lovišču se občasno po
javljajo tudi volkovi, na srečo le kot pre
hodna divjad.
Od male divjadi je v manjšem številu
prisoten divji zajec. Številčnost lisic se
je po vakcinaciji občutno povečala. Tudi
število kun je v občutnem porastu. Na

nismo zadovoljni. Še naprej si bomo
prizadevali za čimboljše sožitje človeka
in narave. Trudili se bomo, da bomo to,
kar smo prejeli od naših prednikov,
pustili našim naslednikom. Lovski
pozdrav iz Padeža, vam, v imenu vseh
članov pošiljam
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Vse za gradnjo
8000 Novo mesto, Srebrniče 1
8330 Metlika, Cesta 15. brigade

Marjetka Žagar
Birčna vas 27a

8000 Novo MESTO

GRADBENA MEHANIZACIJA
VINKO PIRC s p
Dol. LakovnlCB 3, 8000 Novo masto,
tal.: 07/30 79 729, 031/648 634

Predsednik LD Padež
Jože Kastelic

vzpenja proti vzhodu in jugu in je po
raščen z različnim gozdnim drevjem.
Nad oboro se nahajajo vinogradi in os
tanki gradu Ruperč vrh.
Na livadi ob koritu potoka, ki teče ob
deževju, se pasejo jeleni in mufloni. V
posebej ograjenem delu znotraj obore
pa so divji prašiči. Gozd je ostal tak
šen kot je bil. Jeleni in mufloni se gib
ljejo in pasejo po celi površini, razen
tam, kjer so divji prašiči. Ta prostor je
dodatno zavarovan. Na ta način je pri
dobljena raznolikost gozda, ki omogoča
obiskovalcem spoznati poleg pestrosti
gozdnih združb tudi razliko med nego
vanim in nenegovanim delom gozda.
Živali, ki živijo v obori, delimo v dve
skupini :
-avtohtone živali: srnjad, divji prašiči,
lisica, jazbec, kuna, veverica, polh in
številne ptice
Lado st. in njegovi gozdni prijatelji

Obora
Ruperč vrh
Na obrobju Novega mesta, v KS Birčna vas, se na 36 ha razprostira obora
Ruperč vrh. Nahaja se ob lokalni cesti
Novo mesto - Uršna sela - Semič, med
Škrjančami in Ruperč vrhom. Dejav
nosti v obori izvaja DLC Diana d.o.o.
Osnovni namen delovanja obore je
vzgojno - izobraževalni. Namen in vizi
ja je, da bi med obiskom obore obisko-

• • y

*4Li?

- neavtohtone živali: damjak (jelen
lopatar) in muflon.
Poleg pestrega rastlinskega in
živalskega sveta si je v obori mogoče
ogledati tudi domovanje jazbecev
- jazbine in lisic - lisičine ter kaluže,
čohališče, solnice, krmišče, visoke
preže in ostale pripomočke.
Za ogled obore so urejene poti in
narejene visoke preže za opazovanje
živali. Obisk obore je prilagojen željam
obiskovalcev; za čas obiska pa se je
potrebno predhodno dogovoriti z
upravljavcem obore oziroma z oskrb
nikom.
Upravljavec Vladimir Pavec

valci uživali v opazovanju narave in se
neprisiljeno izobraževali za pozitiven
odnos do nje. Gozd in živali vzpodbu
jata pri ljudeh, predvsem pa pri otro
cih, pozitiv socialna nagnjenja, v
nasprotju z betonom, ki ljudi sili k agre
sivnosti. Obora je tako namenjena
vsem ljubiteljem narave, še posebej pa:
šolski in predšolski mladini in vsem,
ki želijo doživeti neposreden stik z

živalmi v narav
nem okolju, v goz
du. Celotna površi
na je ograjena z žič
no ograjo in vpeta
v hrib, porasel z
gozdom. V dolini je
vodni vir, ki ga ži
vali uporabljajo kot
napajališče. Breg se

ZAVORNI SERVIS
AVTOOPTIKA
VULKANIZERSTVO

Igor Jenič s.p.
Rajnovšče 6, 8000 Novo mesto, tel.: 07/ 30 79 090

Del. čas: od PON do PET 7.00-15.00

Očistimo
svoje okolje
Občudujem ljudi, ki hodi
jo po svetu, da bi spoznali
nove kraje, naravo - floro in
favno in vse, kar se ob tem
dogaja. Lepa je tudi naša
domovina, saj jo občuduje
jo vsi, ki so obiskali naše kra
je. Se mi, krajani, trudimo, da
bi bil kraj, kjer prebivamo,
zares najlepši in lepo urejen?
Se za lepo podobo kraja za
res trudimo le nekateri ali se
trudimo vsi? So posamezni
ki, ki nimajo čuta do narave
in čuta za urejenost svojih
“gnezd” in okolice. Spomla
di, ko smo organizirali očiš
čevalno akcijo (organizirali
so jih tudi drugje), je bilo
videti, koliko smo dovzetni
do navedenega. V vseh
možnih jamah, grmovjih,
vodah in gozdovih, je bilo
odpadkov na tone. Spra
šujem se, kakšni so ljudje, ki

odlagajo svoje od
padke v naravo. Le
kaj ti ljudje mislijo...
Kaj ne vidijo, da so
po vseh naseljih
postavljeni konte
jnerji za smeti.
Dvakrat letno so or
ganizirani odvozi
kosovnih odpadkov.
Le kako lahko neka
teri ljudje odvržejo
svojo “svinjarijo” ob
cestah, po goz
dovih, ob poteh ...
Mar ti ne vedo, da Odpadki
je čisto okolje vir zdravja,
zadovoljstva in ponosa?
Radi se izgovarjamo, da mi
to ne delamo. Ko se vozimo
okoli, hodimo za rekreacijo
in podobno - ali smo pre
pričani, da nam kar av
tomatsko ne pade iz rok pa
pirček, prazna škalica ciga

IZDELOVANJ E DROBNIH PREDMETOV IZ LESA

IVAN VIDMAR s.p.
Mali podljuben 11
8000 Novo mesto
GSM: 041/762 553

Vgrajevanje vrat, oken, kuhinjske
opreme, stopnice, opaž sten,
oprema za trgovine, idr.

et jurjev imam. Pet jur
jev. Ali pa tistih SIT ov,
kakor hočete. Od penzije sem
jih prišparala. Vsak mesec
enega. Tolar, mislim. Štiri leta
... Odkar so obljubili vodovod
v našem koncu. Pa se je
nabralo ... Mesecev in denar
ja. Za trajno. Ja, za trajno bo.
Še nikdar nisem dala trajne.
Prej, ko so bili otroci majhni,
nisem smela niti pomisliti na
frizerja. V soboto zvečer sem
lase pomočila, saj veste, kaj
smo imeli... Sladko vodo. To
je bil naš ehoton. Potem pa
malo ličkanja v glavo ...Pa je
bila frizura za nedeljo. Po
nedeljek je bil pa tako že spet
dan za ruto in motiko... Ja,
vidite, zdaj, stara in betežna,
pa se veselim s temi petimi
jurji. Za frizerja... Ampak sem
obljubila ...Če bom dočakala
vodovod v naših krajih, grem
po trajno. Pa so prišli... Fantje
z našega konca... V svet KS...
V vodstvo, mislim... In so plju
nili ... V roke .... Zdaj vidim,

da res vsak za svoj konec vleče
... Prej so bili tam možje od
drugod ... Zato se je tudi delalo
drugod ... Zdaj pa vlečejo naši.
Ampak delalo se je pa povsod
... Ste prebrali, kaj vse so nare
dili po naših vaseh? Po vseh!
Kar na moj telefon sporočite, če
je katera vas ostala praznih rok
... Ni kaj, vsi plačujemo, vsi da
jemo tiste tolarje, vsi moramo
dobiti !
Marsikaj se dogaja po tem
našem podljubenskem koncu.
Tovornjaki vozijo cele dneve ...
Še na gospodov dan. Vozijo in
čisto polni so ... Da cesta kar
poka ... Pod njihovo težo ...Ja,
tisti asfalt se drobi, ki smo ga še
bolj goreče pričakovali kot
vodo... Pa bom raje tiho, se bodo
že zmenili... Saj vidijo ...
Veste, po krajih pa več ne
hodim. Pa saj ne morem in tudi
treba mi ni. Saj ljudje se kar
pripeljejo. Če
je kakšna parcela za prodat,
sprašujejo. Pa to mestni... Mest
ni ljudje ... Včasih so vsi leteli v

niso naši... Ampak čigavi pa potem so???

ret, prazna plastenka pijače,
ki smo jo popili v navdušen
ju od lepe narave ... Najhuje
in najbolj sramotno je zagle
dati cele kupe plastenk, pos
teljnih elementov, kosov
bele tehnike in podobne
navlake ... nekje v gozdu ...
nekje v naravi ... Letošnje
akcije »Urejajmo okolje 2002 «,
so se udeležili krajani v vseh
12 vaseh, skupaj s člani sve
ta KS. Nekateri posamezniki
naše akcije ne jemljejo za
pozitivno. Njihovo miselnost
označuje stavek »To niso
moji odpadki, za drugimi pa
ne bom čistil «. V določenem
primeru je to morda res ...

Odpadki niso naši... Ampak
čigavi pa potem so???
Zresnimo se in se zamisli
mo, da je ekološko osveščan
je del naše prihodnosti. Ves
svet spoznava, da je naše
življenje v prihodnje odvis
no od čiste vode, čistega zra
ka, čiste narave. Dajmo svo
jim krajem najlepši del sebe,
z našimi odpadki pa napolni
mo kontejnerje. Lepo je im
eti dom. Še lepše je, če je ta
dom urejen in čist.
Zavestno poskrbimo za
urejenost našega kraja.
Danes ...
Za jutri, ki prihaja ...

mesta . Zdaj pa ne vem kaj se
tam dogaja. Sem že zadnjič, ko
sem šla po tiste cvenke od
dohodnine, no sajjih je bilo tako
malo, da ni omembe
vredno iskat, rekla,
da tam preveč smr
di, da bojo kmalu
ušli... Pa so že za
mano... Nisem mis
lila, da bo tako
hitro. Vidite, pa
pridejo. Ti ljudje,
mislim... Ki bi stare
hiše in vikende kupili...
Pa mi povejo marsikaj... Lubensko vino je dobro, se jezik kar
sam razvije ... So rekli, da so
videli skupino ljudi, ki je čistila
navlako v gozdu. Neka akcija,
da je bila. Nekaj metrov naprej
je pa nekdo za goščavjem čakal
s polno prikolico ... da bo stre
sel, ko bodo oni prvi končali... To
ni ne žalostno, ne smešno. Kar
nemogoče noro je ... Vredno
obtožb in kritike. Jaz pa sem
samo tiho in si zapisujem ime
na ... tistih s traktorji smeti ...

Enkrat bo morda nekdo potre
boval ta spisek...
Ja, pa za šolo sem slišala ...
da je tako malo otrok tam. Da
še vedno ni pločnika ob
tisti šolski cesti... Pa jih
starši raje vozijo v
mesto. Otroke, pač.
Škoda, za naš kraj.
Pa tako so pridne
tam v šoli. Učitelji
ce, seveda. Še po
daljšano bivanje in
kosilo imajo organizi
rano ... Tako kot v mes
tu. Da bi le ostali... Šola in otro
ci... Da bi se le kmalu našel...
Denar za pločnik, mislim. Pa še
so mi povedali... Tisti iz mesta
... Da so videli zadnjič nek rdeč
avto tam ob progi, predno se v
Podljuben zavije ...Pa trije mo
žakarji so skakali tam po pra
govih in po tirih. Ja, trije. Da so
bili... da so merili za zapornice
... Ja, tam, na tistem nevarnem
prehodu ...Da jih je videl nek
domačin in jih pobaral “ Le po
hitite fantje, da ne bo spet kdo

Zalka Rkman

Aktivnosti v društvu
nam ne zmanjka
Športno društvo Birčna vas
nadaljuje s svojim delovan
jem in ga poskuša tudi razširi
ti. Tradicionalno je igranje
nogometa, ki se ohranja že 40
let. Ekipa ŠD nastopa v drugi
občinski travni ligi, vsako leto
pa pripravimo tudi nogomet
ni turnir, na katerega povabi
mo kako atraktivno ekipo ali
osebo. Tako smo že igrali pro
ti ženski nogometni ekipi Ra
dia Krka, nogometni ekipi
Občine Novo mesto, v gosteh
pa smo imeli Matjaža Vr
hovnika. Razširili in uredili
smo nogometno igrišče in tri
bune za gledalce. Napeljali
smo vodo, elektriko in uredili
razsvetljavo na igrišču, kar bo
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omogočalo, da se bodo dejav
nosti odvijale tudi zvečer. V
okviru športnega društva je
zelo aktivna pohodniška sk
upina, ki organizira re
kreacijske pohode v bližnji
okolici, ne ustrašimo pa se
tudi višjih vrhov. Vsak mesec
pripravimo vsaj en pohod.
Letos smo obiskali Kočevski
rog (1052 m), Snežnik ( 1796
m), Debelo peč (2014 m),
Storžič (2132 m), Kriške pode
- Razor (2601 m). Ogledali pa
smo si tudi Pokrajinski park
Lahinja v Beli krajini, šli na
tradicionalni prvomajski po
hod na Javorovico in si pri
voščili rafting po Kolpi. Vsa
ko leto pripravimo pohod po
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Pred nami je svetla prihodnost

uredili v čim krajšem času. Z
njeno izgradnjo bomo pridobili
nujno potreben objekt za hram
bo orodja in širitev drugih de
javnosti, ki jih želi društvo or
ganizirati. Iščemo možnosti za
zimsko rekreacijo v dvorani, na
terenu v Dragah pa bi radi vz
postavili dejavnosti, ki bi bile
zanimive za vse krajane. Ven
dar pa bo za to potrebno izgra
diti dodatna igrišča (odbojka,
balinanje, ...)
Društvo se zahvaljuje za po
moč KS Birčna vas, sponzor
jem ter članom in krajanom za

sodelovanje v delovnih akci
jah. Tudi v prihodnje si
želimo podpore in pomoči in
predvsem še večje udeležbe
na akcijah.
Športni pozdrav
Marijan Šušteršič
ŠD Birčna vas

Na prvi jasi smo že vedeli, da bomo malicali.

nastradal tukaj ... Naj bo moj
oče zadnji, ki je moral oditi...
Zaradi tega prehoda... ” Mor
da pa le bo kaj iz tega. Ni zad
nji čas ... Prepozno je ... Za
nekatere je, žal, prepozno ...
Ampak, za use, ki še prihaja
jo, je pa zadnji čas ...Za zapor
nice ...
Ko bo otvoritev vodovoda
pri nas, pa pridite. Če bo ....
Otvoritev, ja ... Je predsednik
rekel, da pričakuje, da jo bodo
krajani organizirali... Taka
akcija si pa menda zasluži
likof... Kar v kup stopite, pa
vse zaslužne povabite! Pa
namene pozabite! Se bomo še
tam malo pomenili in pohecali Saj me boste prepoznali
...Novo trajno bom imela. Saj
sem vam že povedala... Za pet
jurjev ...Če sem rekla, sem re
kla... Denar gor ali dol... Samo,
da voda bo pritekla ...
Še vedno mislim na Vas in
Vas prav lepo pozdravljam
Vaša Ančka

krajevni skupnosti in kres ob
1. maju.
V preteklosti so se pozimi
organizirali tudi smučarski
skoki, ki pa jih zaradi neugod
nih snežnih razmer v zadnjih
letih ne uspemo pripraviti. Če
bodo primerni pogoji, se bo
mo trudili to dejavnost po
novno oživiti.
Aktivno sodelujemo pri
spomladanski čistilni akciji,
saj verjamemo, da je čisto in
urejeno okolje odraz kraja
nov. Letos se je nabralo
ogromno odpadkov, ki so se
v preteklosti odlagali v goz
dove. Glede na dokaj urejen
odvoz smeti, bi si želeli, da v
prihodnje temu ne bi bilo več
tako.
Društvo vlaga veliko sred
stev in napora za ureditev
terena in okolice v Dragah.
Ostaja nam še postavitev
nove brunarice, saj je stara že
dotrajana. Brunarico bi radi
ob pomoči sponzorjev in s
prostovoljnim delom članov

Matjažu Vrhovniku smo med obiskom podarili priložnostno
darilo.
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ŽAGA - DECIMIRNICA
RUPERČ VRH

Ali ste vedeli...
da nekateri kotički vaše spalnice skrivajo moč, s katero vplivajo na vaše
življenje? Ali ste vedeli, da vse, kar vas v spalnici obdaja, tudi najmanjše
podrobnosti opreme in okrasja, prispeva k uresničevanju vaših
življenjskih ciljev ali pa jih ovira? Pojdimo v spalnico. Poskrbimo za do
ber pretok življenjske energije v tem prostoru. Kajti, jutri pride nov dan
...In zanj bomo potrebovali novo energijo ...
Ali ste vedeli

- da je najprimernejša lega spalnice
v zahodnem delu hiše?
- da ne smemo nikoli spati pod ok
nom ali nasproti vrat; da ne smejo biti
vrata za našo posteljo?
- da ne smemo nikoli spati na poste
lji, če je v zgornjem prostoru na tem
mestu stranišče, pralni stroj ali šte
dilnik?
- da ne smemo spati ob steni, kjer stoji
na nasprotni strani WC školjka ?
- da je neugodno spati nad garažo ali
drugimi velikimi, praznimi in ne
prezračenimi prostori (v tem primeru
spodnje prostore redno zračimo)
- da se moramo izogibati ogledal v
spalnici; ponoči jih pokrijmo ali obrni
mo v steno - nikakor ne smejo gledati
proti postelji
- da je nevarno spati pod tramom ali
ostrim kotom pohištva?
- da moramo paziti na nevarno diag
onalno sevanje napadalnih vogalov
dimnika, prezidov in pohištva na našo
posteljo?
- da so vsi regali nad glavo nevarni,
da so odkrite police, ki gledajo proti
postelji kot rezila. Ostra energija moti
naše spanje in slabo vpliva na zdravje
in našo energijo
- da ne smemo postelje postaviti »pla
vajoče« v sobo, vedno mora stati ob
eni steni
- da v spalnici ni priporočljivo imeti
televizorja, rastočih rastlin s suličasti
mi listi, suhih rož in posod z vodo?
- da v spalnico ne obešamo slik z vod
nimi motivi ali zvermi. Primerne so
slike brez odsevnega stekla.
- da mora biti prostor pod posteljo
prazen, da energija ne bi zastajala,
medtem, ko spite. Če hranite stvari pod
posteljo, jih odstranite in redno čistite
prostor.
- da je za dobro energijo najbolj pri
poročljiva lesena postelja?
- da morate izbrati posteljno perilo,
ki diha. Pregrinjala morajo biti dvignje

na od tal, da zrak lahko kroži.
- da sta najbolj priporočljivi barvi za
spalnico (pohištvo in oprema) rožnata
in peščeno bela, ki porajata roman
tičnost, spokoj in mir?
- da boste dosegli izjemen učinek v
spalnici, če boste položili neko vi
jolično stvar na jug, neko rdečo pa na
zahod spalnice?
- da je zelo priporočljivo razne
okraske (tudi slike) nastaviti v spalni
ci v parih ...po dva skupaj, seveda ...
- da zavese v spalnici pripomorejo k
boljšemu spanju (za majhne spalnice
izberemo lažje materiale, za večje pa
težje). Ponoči morajo biti zavese zas
trte, podnevi pa jih razmaknimo, da
bodo prostor obsijali sončni žarki.)
- da je generalno čiščenje spalnice
učinkovitejše spomladi in poleti, ker je
energija v teh obdobjih usmerjena
kvišku
- da morate sobo po vsaki bolezni te
meljito prečistiti in prezračiti. Luči naj
bodo v njej prižgane ves dan, po
možnosti tudi radio. Po težji bolezni,
moramo sobo obvezno tudi prepleskati.
- da lahko za pravo energijo v spalnici poskrbijo tudi goreče sveče, vendar
jih upihnite, preden zaspite.
- da je bolje, če spalnice ne povezu-
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PRI SOLI,
S ŠOLO,...
Šola deluje v našem kraju s krajšimi pre
kinitvami že od leta 1910. Po drugi svetov
ni vojni je potekal pouk v šoli neprekin-

jeno

Od leta 1948-1959 je bil organiziran pouk
od 1.-8. razreda. V letu 1960 je šola postala
štiriletna podružnična šola OŠ Šmihel,
^ zadnjih letih se je v šolo veliko investiralo: Ponovljena je bila streha, električna

jete s kopalnico, ki vnaša vanjo težak
in vlažen zrak in izčrpava zdravo ener
gijo.
Koliko je ura? Boste kmalu legli k
počitku? Je vaša postelja pospravljena
in soba prezračena? So zavese zastrte?
Le kaj neki je pod vašo posteljo? Če
so tam stvari, ki jih že leta niste potre
bovali, jih zavrzite.
Če je današnji dan prekratek, g
počakajte na jutri. Pa naj bo jutri dan
za spalnico. Ponoči se naša energija ob
navlja.

Ne pozabite tega. Želim vam mirno
noč in krepčilen spanec. Jutri je nov
dan ...
Potrebovali bomo novo energijo .
Radi in lepo se
imejte, pa malo po
spalnici poglejte...
.
Za Vas sem knjigo FENG ŠUI (umetOdkup starih in poškodovanih vozil, prodaja rezervnih delov
nost notranjega oblikovanja za srečo,
Marjan Bradač, s.p.
uspeh in zdravje)
listala
Tel : 07 334 80 83
Delovni čas: 08.00 -16.00
”
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GSM: 041 616 360
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Sobota: 08.00-12.00

Vida Roženbergar

napeljava, napeljana je bila topla voda v
— — •
učilnice,
učilnice
so bile prepleskane, za
menjana je bila šolska oprema v vseh
razredih, dopolnila se je oprema za šport
no vzgojo, dobili smo več računalnikov,
obnovili
smo
didaktične
pripomočke,...Sodobno je opremljena
učilnica za učence 1. razreda devetletke v
kombinaciji s 1. razredom osemletne osnovne šole.
Letošnje leto imamo organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje s kosilom,
Na šoli je zaposlenih pet učiteljic, vzgojiteljica 'n kuharica. ^er Pa izvajamo tudi različne interesne dejavnosti, z nami sodelujejo še knjižničarka, učiteljica angleščine

mo otroci pozimi sankat in smučat.
Taka je moja okolica doma.
Lidija Tkalčec

.hJL»
iz matične šole ter drugi zunanji sodelav
ci.
Šola ves čas živi s krajem. Skupaj sode
lujemo na kulturnem in družabnem po
dročju. Tako kot povsod v Sloveniji tudi pri
nas število otrok upada, delno tudi zato,
ker nekateri otroci iz našega šolskega
okoliša obiskujejo šolo drugje.
Vsi zaposleni se trudimo, da je naša šola
prijetna in prijazna otrokom in staršem.
MOJA VAS

Živjo! Sem Nataša in živim v Stranski
vasi, blizu Novega mesta. Živim na deželi.
Tu je veliko kmetij, polj, travnikov,gozdov
in gričev. Naš potok se imenuje Vejar. Je
lepo očiščen, pa tudi drugje skrbimo za
čisto in urejeno okolje.Blizu potoka je ma
jhno jezerce, kamor pogosto hodim na
sprehode.Kadar sem žalostna, odidem tja.
Všeč mi je, ker imamo blizu trgovino. Ta
je le dva kilometra stran od nas. S kolesom
se pripeljem že v desetih minutah.Tudi za
šport imamo poseben prostor. Blizu moje
hiše je nogometno igrišče. Na igrišče ne
hodim pogosto. V vasi stoji cerkev, kjer je
vsako nedeljo maša.
Šolo obiskujem v Birčni vasi. Sem že v
četrtem razredu in mi gre super.
V moji vasi ne pogrešam ničesar in je ne
bi spremenila za nič na svetu.

Sem Julijan Pugelj. Živim v Stranski
vasi, ki je šest kilometrov oddaljena od
Novega mesta.
Vas šteje okrog štiristo prebivalcev in
je razdeljena na več zaselkov, ki jim
domačini pravimo: Ruperč Vrh, Kremen
jak, Banija, Petelinec, Drage. Na Ruperč
Vrhu imamo trgovino. V prostorih
nekdanje graščine obratuje žaga. Na Kre
menjaku so si nekateri domačini in tudi
drugi uredili vinograde ter si sezidali
zidanice.
V vasi so domači gasilci sezidali Gasil
ski dom. Ob njem so uredili igrišče za te
nis in košarko. V Gasilskem domu poteka
jo razne prireditve, ki jih pripravita moš
ki pevski zbor Ruperč Vrh in učenci
podružnične šole Birčna vas.
Na Baniji stoji cerkev. Ob njej so uredili
novo pokopališče z mrliško vežico.
Danes imamo v vasi urejen vodovod,
večina cest je asfaltiranih, nekateri predeli
vasi imajo javno razsvetljavo. Ceste nima
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Nataša Gole

Živim v Stranski vasi, na Ruperč Vrhu..
Do šole imam manj kot kilometer poti. V
šolo hodim v Birčno vas.
Živim v bloku. Pod našim stanovanjem
je trgovina. Za blokom je prostor, kjer se
igramo.Tu poznam veliko ljudi. Blizu nas
stanuje tudi nekaj mojih sošolcev.
Okrog doma rastejo gozdovi in se raz
prostirajo travniki. Ob robu gozda stoji
spomenik padlim borcem. Mimo pelje ces
ta, zato je tu veliko hrupa, ki ga povzročijo
avtomobili. Rada grem v gozd. Sprehajam
se vse do Velikega Podljubna. Nekateri ljud
je v gozdu nabirajo gobe in kostanj.
Pri nas smo imeli nekoč grad. Ždaj so
ostale le še ruševine. Ob njih raste visoko
drevo, sekvoja. Po njej otroci zelo radi
plezamo. Pod ostanki gradu se razteza do
lina, kjer živijo Romi. V to dolino se hodi

jo urejenih pločnikov, kar je za nas šolarje
zelo nevarno. Tudi kanalizacije še ni.
Prebivalci se na delo vozijo v Novo mes
to. Zelo redki se preživljajo samo s
kmetijstvom ali z obrtjo. Pred leti so mladi
odhajali iz vasi, danes pa se vračajo in
gradijo nove hiše. Svojo prihodnost si v
naši vasi gradijo tudi številni priseljenci.
Vesel sem,da moja vas postaja vse večja
in lepša.
Julijan Pugelj

NAŠA ŠOLA

Živjo! Ime mi je Jana. Sem učenka 3.a
razreda. Hodim v podružnično šolo v Birč
ni vasi. Do šole nimam daleč, vendar se
najraje peljem z mamico.
Ta šola mi je zelo všeč. Čeprav imamo
samo štiri razrede, je lepa. Letos imamo
prvič tudi devetletno šolo.
V njej je čisto nova opre
ma. Najbolj so mi všeč
kotički, kjer se lahko igraš.
Pa tudi drugi razredi ima
jo novo opremo. Mi ima
mo letos razred v zeleni
barvi, drugo leto pa bo
oprema v rumeni barvi.
Zelo mi je všeč nova koza,
ki smo jo dobili. Pri šport
ni vzgoji jo bomo preska
kovali. Pa nove blazine,
kako so lepe! Dobili pa
smo tudi novo učiteljico,
ki je zelo prijazna. Rada bi
vam povedala le še to, da
mi je v tej šoli res lepo.
Jana Šter

Ime mi je Monika. Moja šola stoji v Birč
ni vasi in je podružnična šola Oš Šmihel.
Šola ima dva vhoda. Skozi prvi vhod vsto
pajo naše učiteljice in starši, skozi zadnji
vhod pa vstopamo učenci. Šola je roza
barve, ima veliko oken na katera poleti
postavimo rože. V naši šoli so štiri učilnice,
kjer se učijo učenci do četrtega
razreda. Imamo tudi malo šolo,
knjižnico, kuhinjo, garderobo, kab
inet in stranišča. Na šoli je pet
učiteljic, vodja šole je Vida Šter.
Imamo eno kuharico, ki dela tudi
kot čistilka. Pouk letos obiskuje
dvainpetdeset učencev. Letos smo
dobili eno novo učiteljico. V tem
letu pa je pri nas tudi devetletka.
Učenci, ki končajo četrti razred,
*«•»•
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zapustijo našo šolo, peti razred
začnejo obiskovati v OŠ Šmihel.
Monika Plut
JESEN

Jesen je strašno lepa,
ko ptički žvrgolijo
in murenčki pojo.
Jesen je strašno lepa,
ko živali se podijo
in veselo skačejo.
Jesen je strašno lepa,
ko listje šumi
in pridelek obrodi.
Nataša Gole

Jesen je prišla,
na vrata je potrkala.
Otroke k sebi povabila,
jim obilo sadja podarila.
Hruške, jabolka so tudi ježka privabila,
ježek jih odnesel je,
v domku jih pohrustal je.
Klara Šurla

KLOPOTEC

Klopotec klopota in ptičke odganja,
da jeseni bo dosti sočnega grozdja.
Trgači že trgajo,
brentači pa nosijo brente
polne zrelega grozdja.
Grozdje že stiskajo, mošt se cedi,
kmalu bo veliko dobrega vinca,
potem bomo pili in se veselili.
Klemen Lokar, Rok Škrbec

Gradivo pripravili in uredili otroci
učiteljici Valerija Bartolj in Vida Šter.
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Živeti zdravo življenje.

Adria mobil d.o.o., je podjetje iz Novega mesta, ki se ukvarja s 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

SREČA...
Človeku daj zdravje in prosto
pot in nikoli se ne bo spraševal,
če je srečen ali nesrečen .
Kjer napuh zavlada, sreča
ugasne.
Pridnost je desna,
varčnost leva roka sreče.
V sreči pozabljaš ljudi okrog
sebe.
Tudi majhna sreča - je sreča.
Sreča obnori več ljudi kot ne
sreča.
Kogar sreča zapusti,
ga zapustijo tudi prijatelji.
Preveč sreče pelje v neumnost.

S srečo je velikokrat tako kot z
očali.
Imamo jih na nosu, pa jih ne
vidimo.
Pij, ker si srečen nikdar zaradi gorja.
Tiha sreča ne povzroča nevoščl
jivosti.
Nasvet je boljši kot sreča.

Vsaka temna noč ima svetel
konec.
Večja sreča - boljša nevoščlji
vost.
Toliko vprašanj nas pesti in to
liko
upanj nam razsvetljuje pot.
Sreča ima svoje ime in svoje
muhe.

Če ti je sreča mila,
bodi previden, saj te bo kmalu
spotaknila .

Sreča in kozarec - kako lomlji
va sta.

Sreča : enkrat pri meni, drugič
pri tebi.

Česar sreča ne da,
tega tudi vzeti ne more.
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Vsi hočemo biti srečni in vsi
bomo umrli...
To sta edini in nedvoumni de
jstvi, ki veljata za vsakega člove
ka na tem planetu.

Marjan ILAR
Vrh pri Ljubnu 2a
8000 NOVO MESTO
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Glasilo krajevne
skupnosti
Birčna vas.
Glasilo ureja uredniški
odbor: glavna urednica
Vida Roženbergar,
Srečo Petrič
(odg. in teh. urednik),
Zalka Rkman,
Marjan Mar ml.,

Darko Fifolt,
Vida Šter in Jožica Jenič.
Glasilo je natisnjeno v
400 izvodih.
Tisk: Tiskarstvo Opara.
Fotografija: Vse slike so
prispevali krajani iz
svojih spominskih
albumov.
Karikaturi je prispeval
Metod Blatnik iz
Bučke.
Naslov uredništva:
Birčna vas 1,
Novo mesto

