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GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI BIRCNA VAS

âpoâovane tmganke
tn krajam KS Birčna
Današnjo številko našega priljubljenega krajevnega glasi
la namenjamo predvsem informacijam o opravljenem delu
in o dosežkih, ki smo jih beležili v zadnjih petih letih, ko je
potekalo zbiranje finančnih sredstev s samoprispevkom. Za
velik delež pri dokončanju določenih investicij gre zahvala
prav vam, našim zvestim in spoštovanim krajanom in kra
jankam. Sigurno je, da brez samoprispevka, da brez lastne
ga finančnega vira, naša krajevna skupnost ne bi bila to,
kar danes je. Želimo vas tudi informirati o našem bodočem
razvoju, o naših možnostih in potrebah, da si naš življenjski
prostor še izboljšamo in dopolnimo v stilu standarda vseh
državljanov Evropske skupnosti. Prav to je naš cilj. Ker pa v
naši mali domovini nismo osvojili vseh načel evropske unije
in si moramo še marsikaj investirati sami, je naša naloga,
da ponovno uvedemo samoprispevek, ki nam bo omogočil
naše nadaljnje delo.
Ko sem prebiral novice naše prve številke glasila Šum
sekvoj, ki smo ga izdali maja 1987, kar nisem mogel verjeti,
kje smo takrat začeli, kako smo se lotili dela, s koliko sred
stev smo razpolagali. Vse je bilo uresničeno. No ja, skoraj
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vse. Žal ni bila uresničena ena sama zadeva, to je napeljava
sistema kabelske televizije. Toda, ker ni narejena, jo še ved
no lahko naredimo. Seveda pa zdaj po drugačnem sistemu,
kot bi jo delali takrat.
Urednica je v eni izmed številk, našega glasila, v uvodniku
zapisala »Ko glasilo zašumi, se krajan razveseli«. Naj bo tudi
tokrat tako. Preberite naše glasilo, ocenite naše delo, oceni
te naše načrte za prihodnost in v nedeljo, 3. oktobra pridite
na glasovalna mesta in se odločite: Ali ste za nadaljnji raz
voj naše krajevne skupnosti ali niste, ali zaupate vodstvu ali
mu ne zaupate. Vse je odvisno od vaše osebne odločitve.
Glas ZA pomeni glas zaupanja vodstvu krajevne skupnosti
in hkrati zadolžitev, da programske cilje uresničimo. Pre
pričan sem, da smo v preteklih letih to zaupanje tudi upra
vičili. Še bolj pa sem prepričan, da ga bomo tudi v prihodnje.
Nasvidenje na glasovalnih mestih 3.oktobra med 7. in
19. uro, glasujem ZA, ker zaupam vodstvu KS in ker si želim
nadaljnjega razvoja mojega - našegf življenjske% okolja.
Predsednik sveta KS Lojze Muhič

Lojze MUHIČ, naš predsednik.
Njegova moč in volja sta
neuničljiva, popeljal nas je iz
družbe nerazvitih, pod
njegovim vodstvom smo si
izboljšali naše življenjsko
okolje, njegova vizija gre naprej,
za nas krajane KS Birčna vas.
Udeležimo se referenduma za
samoprispevek, glasujmc
saj bomo s tem skromno
pomagali uresničiti zastavljene
planske cilje, ki jih ima svet KS,
ki ga uspešno vodi. Zaupajmo
mu, tako kot smo mu zaupali
vseh zadnjih 28 let njegovega
neutrudnega dela v KS Birčna
vas. Lojze, s tabo naprej za nove
pridobitve naših krajanov (sp).

pomeni
glas zaupanja
in
zeljo po razvoju
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Kako smo gospodariti
Poročilo o delu KS Birčna vas v obdobju samoprispevka 2000 - 2004
V obdobju plačevanja samo
prispevka 2000-2004 (do 31.av
gusta letos), smo skupno zbrali
69.983.200 SIT. Če k temu
prištejemo še prispevke kra
janov, ki jih je bilo za različne
investicije 15.928.922 SIT in
privarčevana sredstva iz pre
teklih let v višini 11.916.724
SIT, je bilo tako zbranih
97.828.847 SIT. MO Novo mes
to je poleg plačila investicij, ki
jih je nakazovala direktno iz
vajalcem, redno plačevala do
tacije za delovanje KS v višini
600.000 SIT letno, kar nam je
zadostovalo za redno delo or
ganov krajevne skupnosti. Za
investicije pa je MO Novo mes
to, po oceni, vložila približno
enak znesek kot smo ga zbrali
krajani s samoprispevkom. In
kam je šel zbrani denar?

Dol. Mraševo - Mali Podljube,
Vrh pri Ljubnu, Rajnušče Rakovnik, lokalne ceste v
Stranski vasi in v Birčni vasi.
Pri tem pa moram poudariti,
da so na vseh cestnih odsekih,
posamezni krajani, katerim bo
cesta najbolj služila, prispeva
li še dodatna sredstva Razbur
janje nekaterih je, verjemite
mi, popolnoma odveč.
Za tekoče vzdrževanje še
nekaterih makedamskih cest
smo v tem obdobju porabili
2.814.704 SIT. Pluženje kra
jevnih cest in poti nas je stalo
4.474.853 SIT.
K navedenemu je potrebno
prišteti še ureditev parkirnih
prostorov pri pokopališču v
Stranski vasi, za katero smo
odšteli 3.429.169 SIT.
IZGRADNJA VODOVODA

CESTNO GOSPODARSTVO

Za ceste, odvodnjavanje na
cestnih odsekih, asfaltiranje in
asfaltne preplastitve smo v teh
letih porabili 34.539.039 SIT.
Glavne investicije so bile: ces
ta Stranska vas - Lakovnice,

Kot vam je verjetno že
znano, smo v letošnjem letu
zaključili z izgradnjo vodovod
nega sistem v vaseh Petane,
Mali Podljuben in Gor. Mraše
vo, v lanskem letu pa Vrh pri
Ljubnu, za kar smo porabili

34.724.766 SIT. Vodovod so
dobila vsa gospodinjstva, ki so
poravnala svojo obveznost v
višini 765 EUR. Izgradnja
vodovoda se nadaljuje še v
Vel. Podljubnu,. O tem pa
nekoliko več v planu za naše
prihodnje delo.

skupnosti, smo lahko pre
pričani, da je za nami uspeš
no obdobje. Prepričani smo

tudi, da je bil zbrani denar
gospodarno porabljen v do
brobit vsem krajanom naše
Krajevne skupnosti.

DRUGA DELA

Javna razsvetljava v Strans
ki vasi je stala 3.202.335 SIT.
Druga dela na elektro napelja
vah -prestavitve drogov in
priprava projektov so znašala
260.961 SIT.
Za gradnjo opornih zidov in
škarp smo porabili 4.231.488
SIT.
Za deponijo smo plačali
905.504 SIT.
Za geodetske storitve smo
porabili 733.228 SIT.
Društvom in humanitarnim
organizacijam v naši krajevni
skupnosti pa smo namenili
8.228.044 SIT.
Tako smo v petih letih pre
teklega obdobja porabili
97.544.091 SIT. Če k temu
prištejemo še sredstva lokalne

Priprava ulice za
asfaltiranje v Birčni vasi.

Sakralni objekti v naši krajevni skupnosti
Eden izmed pokazateljev kulture naro
da je ohranjanje in skrb za sakralne in
kulturne objekte. Cerkve so po večini tudi
kulturni spomeniki. V naši krajevni skup
nosti imamo tri cerkve, za katere se trudi
mo skrbeti, da bi s tem pokazali našo vero
in kulturo. Eni eno, eni drugo, eni oboje.
Zato je ravno Krajevna skupnost Birčna
vas lep zgled dobrega sodelovanja med
ljudmi, pod vodstvom predsednika,
nekdanjih in sedanjega g. Alojza Muhiča.
Turisti, ki prihajajo si med drugim najraje
ogledajo tudi cerkve.
Cerkev sv. Nikolaja v Stranski vasi je
bila zunaj obnovljena pred 10. leti. V leto
šnjem letu pa je bila nekoliko obnovljena
tudi znotraj (na fotografiji notranjost

cerkve). Dobila je novo razsvetljavo in
oplesk. Največ zaslug za to ima g. Tone
Junc iz Birčne vasi, ki je bil koordinator
obnovitvenih del. To je tudi priložnost, da
se med seboj ljudje bolj zbližamo, tako
pri delu, kot tudi v prijateljskem druženju.

Cerkev na Cerovcu je posvečena sv.
Florjanu, ki je tudi potrebna obnove, ker
so se v prezbiteriju (prostor, kjer je oltar)
pojavile velike razpoke. Upamo, da jo
bomo še pred zimo toliko obnovili, da ne
bo nastala še večja škoda. Vsi ste tudi
povabljeni, da prispevate kolikor morete
za obnovo.
Cerkev svetega Vida na Ljubnu pa bo
letos doživela še eno slovesnost in pri
dobitev. V nedeljo 24. oktobra 2004 bomo
namreč posvetili
dva nova bronasta
zvonova za to
cerkev. Mnogi se
morda sprašujete,
kako to, ko pa je to
liko potrebnih stvari
tako v župniji kot pri
podružničnih cerk
vah. Oglasil se je do
nator (za zdaj hoče
ostati še neimeno
van) za zvonove in
ne moremo mu reči,
da jih ne maramo.
Cerkev na Ljubnu je
zelo obiskana, kar

se vidi iz vpisne knjige in nič ne bo na
robe, če nas bodo zvonovi kdaj pa kdaj
spomnili na to, da je treba obnoviti tudi
notranjost te cerkve. Zunanjščina je bila
obnovljena pred nekaj leti in vsem nam
je lahko v ponos, največ po zaslugi
nekdanjega ključarja g. Alojza Vesela. Do
slovesnosti 24. oktobra pa bi radi popravili
tudi pot, ki vodi na Ljuben. Tu pa bo mor
da priložnost tudi za sodelovanje s so
sednjo krajevno skupnostjo Uršna sela.
V glasilu KS Birčna vas »Šum sekvoj«
je na Ruperč vrhu do konca druge sve
tovne vojne stal tudi grad, v katerem je
bila kapela svetega Jožefa. Iz te kapele
sta se ohranila dva angela v rokokojevskem stilu, ki sedaj krasita oltar v
Stranski vasi.
Poleg tega pa je na ozemlju Krajevne
skupnosti tudi veliko kapelic in znamenj
križa (zadnji je bil letos 4. aprila postav
ljen na Rakovniku). Naj na tem mestu
povabim, da bi se morda kdo odločil in
bi zbral vse gradivo, tako fotografsko kot
tekstovno o teh znamenjih naše vere in
kulture.

V upanju, da bo takšno sodelovanje
v Krajevni skupnosti še naprej, (pa naj
gre za cesto ali vodovod, za cerkev ali
javno razsvetljavo, spomenik ali
pločnik), se vam zahvaljujem in vas
vse lepo pozdravljam!
Ciril Plešec, župnik

^VIZIJA PRIHODNOSTI

2005-2009
V primeru izglasovanja sa
moprispevka v višini 2% pred
videvamo, da se bo v blagajno
KS nateklo letno 20.000.000
SIT. Potrebe in želje naših kra
janov so izredno velike, poleg
tega pa se bomo morali ravnati
tudi po smernicah in pro
gramih evropske skupnosti.
Prav gotovo je naša pogla
vitna naloga, da v letošnjem in
v naslednjem letu zaključimo

z izgradnjo vodovodnega
sistema. S tem bo zaključeno
naše 18- letno obdobje priza
devanj, da sleherni krajan dobi
zdravo pitno vodo. Investicija
bo po ocenjeni vrednosti zna
šala cca 140.000.000 SIT, sred
stva so zagotovljena, morali bi
že pričeti z gradnjo. Na kra
jevno skupnost odpade inves
ticija sekundarnih priključkov,
ki bo po oceni znašala 3040
mio. SIT. Za informacijo naj
povem, da bo izgradnja
potekala iz Vel. Podljubna proti
Staremu Ljubnu . Z izgradnjo
vodohrana nad Vel. Podljubnom, bo izgradnja zaključena
v letu 2006. Tokrat smo prvič
pridobili tudi sredstva EU v
višini 51 mio. SIT.
Drugi veliki zalogaj, ki se
pripravlja prav za področje
naše KS, je kanalizacija
fekalnih odplak. Poleg nje se
ločeno pripravlja tudi kanali
zacija meteornih voda, ki pa
bo v celoti breme lokalne sku
pnosti in krajevne skupnosti.
Po regulativi evropske skupno
sti morajo biti vsa naselja ka
nalizacijsko opremljena do leta
2017. V kolikor tega ne bomo
uredili, bodo vsa gospodinj

stva dolžna, vsa odvodnjavanja urediti z odvažanjem odplak
na centralno čistilno napravo.
To pa bo predstavljalo za
posameznika kar velik finanč
ni strošek.
V delu imamo tudi projekte
za pločnike in javne raz
svetljave. Vzpostavili smo tudi
kontakt z firmo Istrabenz in Tehnomah. Prva skrbi za plino
vodno omrežje in drugi za
kabelsko televizijo. Upamo,
da bo tudi to načrtovanje rodi
lo uspeh.
Od večjih investicij na cest
nem programu naj omenim
cesto Birčna vas-Petane, Birčna vas-Padež in Gor. Lakovnice-Cerovec. Poleg nave
denih cestnih odsekov pa
predvidevamo še asfaltiranje
vseh makedamskih ulic, pre
plastitev poškodovanih asfalt
ni površin in urejanje črnih
prometnih točk ter postavitev
prometne signalizacije.
V programu oziroma v inves
ticijskem elaboratu pa nismo
pozabili na naša društva in
humanitarne organizacije za
katere želimo, da v bodoče še
uspešneje delujejo na področ
ju naše krajevne skupnosti.
Ko smo izračunali vsoto po
trebnih sredstev, smo se
soočili z ogromno številko. Pre
pričan sem in zagotavljam
vam, da so vsi naši načrti ure
sničljivi. Če imam za sabo
zveste krajane, ki mi dajejo
podporo, bomo v skupnih žel
jah zmagali.
To pa se bo izkazalo že v
nedeljo, 3. oktobra letos.
Za napredek naših vasi, za
lepšo bodočnost nas in naših

Vaščani Vel. Podljubna pripravljajo bokse za
postavitev komunalnih zabojnikov.
zanamcev, ob tej priložnosti
pozivam krajane, da se
udeležijo referenduma in izra
zijo svojo podporo v zaupan
ju, da je samoprispevek le
delček, ki nam bo doprinesel

doslej še nismo imeli takšne
možnosti za sprostitev in igro v
prostem času.
Dela na igrišču že potekajo.
Sodeluje večina vaščanov, tudi
otroci. Ker bi radi videli, da bi
bilojeseni igrišče že dokončano,

Lep pozdrav !
Vaš predsednik Lojze MUHIČ

Prostovoljno gasilsko društvo Stranska vas

Gasilci smo ZA
Lepo vas pozdravljam, spoš
tovane članice in člani. Znano
nam je, da letos poteče samo
prispevek, ki ga plačujemo kra
jani naše krajevne skupnosti.
Ob državnozborskih volitvah,
ki bodo 3. oktobra letos, pri
pravljamo tudi glasovanje za
krajevni samoprispevek. Za sa
moprispevek naslednjih štirih
let. Ob spremljanju dela naše

Spoštovani gospod predsednik!
Najprej bi vas rada pozdravi
la v imenu vseh otrok in
vaščanov Velikega Podljubna.
Veste, ko nam je vaški zastop
nik povedal, da bomo morda
začeli z gradnjo igrišča, smo se
zelo razveselili. Otroci naše vasi

velik del bodočega razvojnega
potenciala. Zato se udeležite
referenduma in glasujte ZA.

vas lepo prosimo, da bi igrišče
tudi asfaltirali. Vsi otroci vam
bomo za to zelo, zelo hvaležni.
V imenu vseh otrok in
vaščanov se vam iskreno zah
valjujemo za vse, kar ste storili
za našo vas. Posebna hvala, ker
ste prisluhnili našemu zastopni
ku, Jožetu Primcu, ki je predla
gal izgradnjo igrišča. Hvala, ker
ste bili za in niste nasprotovali
predlogu. Dela so tako stekla
tudi po vaši zaslugi. Še enkrat
pa vas prosimo, da bi še v tej
jeseni asfaltirali igrišče. Če je le
mogoče ...Da bomo odslej otro
ci, tu v tem kraju, imeli več
skupnega kot doslej...
Spoštovani gospod pred
sednik, res iskrena hvala,
ker ste nam prisluhnili!

krajevne skupnosti lahko ugo
tovimo, da uspešno deluje na
vseh področjih. Za boljše živ
ljenje krajanov. Zavedati se
moramo, da je krajevni samo
prispevek pogoj za občinsko
sofinanciranje večjih del. Tako
je bilo včeraj, tako je danes in
vse kaže, da bo tako tudi
vnaprej. Ob tem se moramo
zavedati tudi tega, da je delo
vanje vseh naših društev
odvisno od finančne pomoči,
ki nam jo nudi naša krajevna
skupnost. Resničen je namreč
podatek, da so vse ostale po
moči našim društvom, skoraj
zamrle. Društva pa morajo ob
vezno plačevati DDV ob na
kupih razne opreme in podob
nega.
Predlagam, da temeljito
preberete vsebino tokratnega
glasila, v katerem vas seznan
jamo z dolgoročnim progra
mom naše KS. Članice in člani,
krajanke in krajani, udeležite
se volitev in glasujte ZA! Zase,
za nas!

Predsednik
PGD Stranska vas
Franc Hrovatič
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Napisala Metka Šmajdek

STANKO OPARA, s.p.
Mali Slatnik 48 8000 Novo mesto
tel./fax: 07/33-73-730
E-mail: stane.opara@eunet.si
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Pevci hvaležni za
finančno pomoč
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Spoštovane krajanke in dragi krajani, lepo vas pozdravljam
v imenu Moškega pevskega zbora Ruperč vrh. Upam, da vam
je vsem znano, da naš zbor deluje nepretrgoma že dvain
trideset let. V vseh teh letih nam je bila v veliko oporo naša
krajevna skupnost. Pomagali so nam z nasveti, predlogi in s
finančno dotacijo. Le to smo najbolj občutili v zadnjem desetlet
ju, ko se je vsakoletno spreminjala občinska finančna politika,
predvsem v škodo društev, ki nimajo pridobitne dejavnosti.
Te spremembe so občutile tudi krajevne skupnosti, ki niso
imele izglasovanega samoprispevka.Občina jim je zmanjšala
dotacije za programe, ki so si jih zastavile. Naša krajevna sku
pnost je svoj program, ki ga je sprejela pred štirimi leti, skoraj
v celoti realizirala.
Vsekakor, s pomočjo samoprispevka, ki se bo letos iztekel.
Za naslednje obdobje je že pripravljen nov program dela. Nje
gova izvedba je pogojena z novim samoprispevkom, za kate
rega bomo glasovali prvo oktobrsko nedeljo. Vabim vse kra
janke in krajane, da se udeležijo volitev ter glasujejo ZA pred
lagani samoprispevek.
Ob tej priložnosti pa vabim v pevski zbor vse moške, ki se
čutijo sposobne, da s svojim glasom prispevajo h kvaliteti pet-

MPZ Ruperč vrh nam vedno priskoči na pomoč pri
izvedbi kulturnega programa, tokrat ob prazniku KS
Birčna vas.
ja našega zbora. Pridružite se nam! Z vajami smo septembra
že začeli. Za dodatne informacije pokličite 031 306 121.

Predsednik Moškega pevskega zbora: Franc Hrovatič
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Praznični
So dnevi dela in so dnevi
praznikov. Tisti zadnji majski
petek, je bil povsem običajen,
delaven dan. Bil je navaden
večer. Bil je večer, iz katerega
smo naredili praznik.
V gasilskem domu v Stranski
vasi smo pripravili kulturno pri
reditev. Naša krajevna skupno
st je praznovala 39. rojstni dan.
In mi smo praznovali z njo.
Kajti, teh devetintrideset let je
tudi naših.
Zbrane sta v uvodu pozdravi
la Alojz Muhič, predsednik sve
ta naše krajevne skupnosti in
Miloš Dular, podžupan MO
Novo mesto.
Naši pevci, člani Moškega
pevskega zbora Ruperč vrh, ki
so zgodovini našega kraja vtis
nili poseben pečat pripadnos
ti, so s petjem obogatili prired
itev. Pod vodstvom prof. Anto
na Finka.
Otroci podružnične osnovne
šole so prisrčno peli, zaplesali
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petek

in recitirali.
POZ DRAVL1 E//I
Svoje darilo, je ob
praznovanju krajevnega
KM J A N I (
praznika, pripravilo tudi
šest mladih ljubiteljev in
V»
» ~
. H
strumentalne glasbe,
zborovskega petja in
glasbe nasploh. Nastopili
so: Anita in Aljaž Žagar vsestranska instrumental
ista in pevca iz Birčne vasi
ter dekleta glasbenoplesne skupine iz Stran
ske vasi: Maja Mlakar, An
dreja Marjanovič, Tjaša
Roženbergar in Anja Pirc
dušenjem sprejeli. Hvaležni so
(iz Malega Orehka).
K praznovanju našega prazni jim bili za odlično popestritev
ka so dodali posebno noto ča prazničnega vzdušja.
Zadnjo čestitko so prazniku
robnosti naši dragi gostje, Kre
sovi tamburaši in pevci. izrekli štirje mladi fantje iz ansam
Ljubezen do ljudskega izročila bla Prijatelji. V ansamblu poje
jih druži že 28 let. Tamburaši naš krajan, Gregor Hočevar iz
nastopajo pod vodstvom Gorenjih Lakovnic. Ostali člani
Branke Moškon, pevce pa vodi ansambla so iz Koroške vasi in
naša krajanka Majda Nemanič. iz Stopnega. Obiskovalci priredi
Gledalci so Kresovce z nav tve so jim za prijeten nastop

f

ploskali z željo, da uspešno na
daljujejo svojo glasbeno pot
Na prireditvi smo si vzeli tudi
nekaj trenutkov časa... Časa za
besedo: hvala. Veste, lepo je
znati reči hvala ... Lojzetu smo
izrekli zahvalo za včeraj, za
danes, za jutri. Zahvalo, ker živi
v krajevni skupnosti, zanjo in
ob njej. Tudi Sonji smo želeli
pokazati, da jo imamo radi.
Čestitali smo ji za njeno uspeš
nost, poslovno odličnost, za
gnanost in preudarnost.
So dnevi dela in so dnevi
praznikov. Tisti večer smo si
prav zares naredili praznik. Bila
so namreč leta, bili so dnevi in
bili so trenutki, ki smo jih kra
jani v teh 39-letih, preživeli in
prehodili skupaj. Bili so trenut
ki, ki smo jih znali in zmogli
preživeti skupaj. Tudi ta prire
ditev je bila pravzaprav le tre
nutek... Za zgodovino kraja...
Za zgodovino, ki znova in zno
va nastaja... Vida Roženbergar
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