BRŠLJINSKE novice
Glasilo Krajevne skupnosti Bršljin, leto IV., št. 1. december 2019

Srečno 2020

2

BRŠLJINSKE novice

Spoštovane
krajanke in
krajani KS Bršljin
Ravno ob izidu našega glasila
mineva eno leto, odkar ste
vi, volivci izvolili nove člane
Sveta Krajevne skupnosti
(v nadaljevanju KS).
Vodenje KS ste
z aupa l i M i la nu
Vrščaju in Jožici
Šepetavec iz Brez ovega loga , i z
Cegelnice Petru
Mrk šiću in Vanji Kavšek katera
tudi opravlja vsa
tajniška dela ter Andreji Ravbar, Slavku Špec in Miri Kump iz Bršljina.
V imenu vseh članov sveta KS se vam za
zaupanje iskreno zahvaljujem.
Želimo si, da bi se nam vsi krajani
bolj aktivno pridružili. Tako v snovanju
naših aktivnosti kot tudi v sami izvedbi
le njih. Zato vas vabimo, da se bolje spoznamo, da hodimo skupaj. Dvignimo
kvaliteto našega bivanja. Ne čakajmo,
da nam bo le-to uredila država, občina
ali nekdo drug. Marsikaj lahko postorimo sami. Organizirajte se in povejte
kje vas čevelj žuli in predlagajte kako bi
problem lahko rešili. Na stavbi KS Bršljin na Klemenčičevi ulici 13, je poštni
nabiralnik, v katerega lahko odložite
vsa vaša vprašanja in pobude za delo KS
ali pa nam pošljete mail na ks.brsljin@
novomesto.si. Zagotavljam vam, da
bomo vse pobude in vprašanja skrbno
pregledali in na njih tudi odgovorili.
Ob tej priliki, vam v imenu vseh članov sveta KS, izrekam vse dobro v letu
2020, veliko zdravja in moči za premagovanje vseh težav, ki nam jih prinaša
življenje, veliko prijaznosti in odprtosti
drug do drugega, družinske sloge in
prijateljstva.
SREČNO!
Predsednica sveta KS Bršljin
Mira Kump

Drage krajanke in krajani Bršljina,
decembrski dnevi so vedno
priložnost za pregled
najpomembnejših dogodkov
preteklega leta.
Sam se bom leta 2019 gotovo najbolj
spominjal po petku, 10. maja. Dnevu, ko
je uradno odprtje prenovljenega Glavnega trga združilo eno največjih množic
Novomeščanov v zgodovini. Malo za
šalo, malo zares bi lahko rekli, da sta
enotnost in pozitivna energija vseh prisotnih tisto popoldne iz mestnega jedra
pregnala tudi nevihte, ki so besnele po
okoliških krajih.
Pri zaključku pomembnih in zahtevnih projektov si vsi vpleteni želijo potrditve, da vložen trud ni bil zaman. Tisti
petek je bila najboljša možna potrditev,
da se splača. Ne samo v Glavni trg. Splača se vlagati v vse, kar dviguje kakovost
življenja v naši občini. Na tej poti že peto
leto vztrajamo z jasno usmeritvijo, da je
potrebno izkoristiti razvojne priložnosti
in jih tudi ustvarjati.
O uspešnosti naših prizadevanj med
drugim priča širok nabor zaključenih
projektov, letošnja nagrada Zlati kamen
za razvojno najprodornejšo občino v
Sloveniji, pa tudi ambiciozno zastavljen
investicijski cikel, ki ga v naslednjih letih
ne mislimo ustavljati. Priložnosti za nadaljnji napredek ne zmanjkuje: prizadevanja za izboljšanje regionalnih povezav
želimo v prihodnjih letih nadgraditi z
novima mostova čez Krko (Ločna in
Srebrniče) v sklopu tretje razvojne osi,
Olimpijski center Novo mesto v Češči
vasi bomo nadgradili s prvim pravim
plavalnim bazenom pri nas, lotevamo
pa se tudi zelo konkretnih projektov na
področju stanovanjske politike.
Še naprej bomo skušali vsakodnevne
opravke naših občanov lajšati s pametnim razvojem, ki temelji na trajnostni
usmeritvi. Po Jantarnem in Štukljevem
letu, pa bo leto 2020 v znamenju obeleževanja 100. obletnice kulturno-umetniškega gibanja Novomeška pomlad,
s katerim so naši znameniti ustvarjalci
Anton Podbevšek, Miran Jarc in Božidar Jakac prav v Novem mestu zanetili
narodno zavest Slovencev.
Posebej ponosen sem tudi na sodelo-

vanje s krajevnimi
skupnostmi, ki se
je v zadnjih letih
občutno okrepilo, zato z veseljem
vsako leto povečujemo proračunsko
postavko za projekte, ki jih izvajamo v sodelovanju
z njimi. Verjamemo namreč, da je
opolnomočenje krajanov posamezne
skupnosti prava pot. Omogoča namreč,
da sami opredelijo nekatere konkretne
projekte, zanje namenijo nekaj lastnih
sredstev, preostanek pa pridobijo preko
našega javnega poziva.
Tudi v vaši krajevni skupnosti smo
v zadnjih letih postorili marsikaj:
prenovljena Straška cesta, komunalno
opremljena gospodarska cona Livada
in prva novogradnja na področju predšolske vzgoje po dolgih desetletjih z
novim vrtcem Videk, če omenim samo
tiste največje.
V prihodnjem letu načrtujemo urejanje Ceste brigad, kjer smo ob koncu letošnjega leta že izvedli ukrep za umirjanje
prometa, po prenovi pa želimo z novim
prometnim režimom zmanjšati tranzitni promet in izboljšati varnost pešcev in
kolesarjev. Na področju prometne infrastrukture država poleg začetka gradnje
tretje razvojne osi načrtuje tudi prenovo
krožišč na Andrijaničevi cesti, ki vas
povezujejo z Ločno. Ob avtobusnem postajališču na Povhovi ulici načrtujemo
širitev vse bolj priljubljenega sistema za
izposojo koles GoNM, s prenovo Kettejevega drevoreda in novo tematsko potjo
na Marofu pa se boste od poletja lahko
na Glavni trg še raje odpravljali peš ali s
kolesom. Nenazadnje v vaši neposredni
bližini ob novem Olimpijskem centru v
Češči vasi v naslednjih letih načrtujemo
tudi pokrit plavalni bazen.
Želim vam, da ste še naprej ponosni Bršljinčani
in Novomeščani, aktivno vpeti v domače okolje
in pogumno zazrti v izzive, ki prihajajo. Ob tem
vam privoščim čim več prijetnih decembrskih
trenutkov v dobri družbi, mirne božične praznike
in uspešno leto 2020.
Gregor Macedoni
župan Mestne občine Novo mesto
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Svet krajevne skupnosti Bršljin od leve: Milan Vrščaj, Mira Kump, Vanja Kavšek,
Jožica Šepetavec, Slavko Špec, Andreja Ravbar in Peter Mrkšić.

Pregled dogodkov
in plani do konca mandata
Predstavljam vam nekaj
aktivnosti, ki smo jih zabeležili v
iztekajočem se letu.
Kljub omejenim finančnih sredstvom
se trudimo po svojih najboljših močeh,
da izpeljemo določene aktivnosti.
Kot prvo nalogo, smo si zadali, da
uredimo otroška igrišča (Lastovče, Kle-

Čudeži obstajajo!
Le verjeti je treba vanje.
Naj bo novo leto
polno čudežev za vse.
Lepe božične praznike
in srečno 2020.
Predsednica Mira Kump in
člani sveta KS Bršljin

menčičeva ulica in Vavpotičeva ulica).
Z lastnimi sredstvi in pomočjo podjetja
URSA ter s pomočjo krajanov Lastovč
smo dokončali in asfaltirali igrišče za
košarko in balinišče v Lastovčah. Ostala
dva igrišča, pa sta v planu s sodelovanje
MONM v prihajajočem letu. Potrebno je
dokupiti nekaj igral ter obstoječe popraviti. Varnost otrok je na prvem mestu.
Ob tej priliki še enkrat velika zahvala

podjetju URSA, s pomočjo katere zelo
dobro sodelujemo tudi v drugih projektih. Zahvala pa gre tudi CGP Novo
mesto za dodatno pomoč.
Kritična točka v naši KS je tudi javna
razsvetljava, predvsem v zgornji Cegelnici in v Žlebeju. V letošnjem letu
tega nismo mogli realizirati zaradi
finančnih sredstev, trudili pa se bomo,
da bo realizacija izpeljana do konca
mandata. Uspelo pa nam je postaviti
dodatno svetilko na križišču pri vrtcu
Ostržek. Tudi razsvetljava skozi Bršljin
(potrebno je zamenjati luči in postaviti
nov ulični steber pri gostilni Malnar) je
v teku pogovorov. Omeniti moram še,
da se trudimo za prestavitev prehoda za
pešce pri mostu v Bršljinu. Trenutno je
prehod za pešce na zelo kritični lokaciji,
vendar zaradi predpisov, da morajo biti
le ti osvetljeni je prestavitev bolj zapletena kot smo sprva mislili.
V načrtu za prihodnje leto je tudi
ureditev Župančičevega sprehajališča.
Po zagotovilu MONM, naj bi z delom
pričeli v letu 2020. Ob sprehajališču bo
urejena tudi javna razsvetljava. S pristojnimi, ki so odgovorni za izvedbo, smo se
dogovorili, da se uredi tudi razsvetljavo
na Medičevi ulici - od Zupančičevega
sprehajališča do prvega železniškega
prehoda.
Z Vodnogospodarskim podjetjem in
Direkcijo za vode smo v pogovorih glede
čiščenja potoka Bezgavec, od meje s KS
Bučna vas do izliva potoka v reko Krko.
Ob tej priložnosti bi prosila vse krajane,
predvsem tiste, ki živite neposredno ob
potoku, da potok ne >>onesnažujete s
stvarmi, ki ne sodijo vanj.
Ena od kritičnih točk v naši KS je
že vrsto let priključek Ceste brigad na
Andrijaničevo cesto. Na MONM so
nam zagotovili, da je rekonstrukcija že
v izvedbi. Finančna sredstva za projekt
so že zagotovljena. Izvedba se prične
spomladi 2020.
Rekonstrukcija bo obsegala:
• ureditev priključevanja na državno
cesto R3-651/0399, Andrijaničeva
cesta
• ureditev prometnega otoka na pasu za
levo zavijanje na državni cesti (preprečevanje levega zavijanja v Cesto
brigad)
• ureditev deniveliranih peščevih površin v območju rekonstrukcije; prehoda
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za pešce
• ureditev površin za pešce na delu
Andrijaničeve ceste od avtobusnega
postajališča do priključka Ceste brigad
(prestavitev protihrupne ograje)
• ureditev vertikalne in horizontalne
prometne signalizacije
• ureditev cestne razsvetljave
V letu 2020 imamo v planu tudi asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja
meteornih voda na Kurirski poti . Ta
projekt bomo poskušali speljati skupaj
z našimi donatorji in MONM. Hkrati
je nujno sanirati dovozno cesto do OŠ
Bršljin, saj je v katastrofalnem stanju.
Večni problem so lesene garaže, katere
mečejo slabo luč na urejenost KS. Garaže, ne samo da kazijo izgled, so tudi
nevarne. Tudi k temu problemu smo v
letošnjem mandatu namenili pozornost
in skupaj z MONM iščemo rešitve.
V svetu KS, smo veseli sleherne pobude krajanov in si seveda želimo, da
se aktivno vključite v delovanje na vseh
področjih. Prav tako pa je potrebno
omeniti, da svet KS aktivno sodeluje s
KO Rdečega križa.
Svet KS Bršljin

Krajevna skupnost Bršljin
Stavba KS,
Klemenčičeva ulica 13
8000 NOVO MESTO
Email: ks.brsljin@novomesto.si
Vodstvo
Predsednik sveta:
Mira Kump
Člani sveta:
Vanja Kavšček
Jožefa Šepetavc
Ignacij Milan Vrščaj
Andreja Ravbar
Slavko Špec
Peter Mrkšič
Uradne ure:
po predhodnem dogovoru

Rudi Mraz – 100 let
17. novembra 2019 je praznoval naš sokrajan Rudi Mraz
častitljivih 100 let. Ob tem dogodku smo ga predstavniki Bršljina
spremljali tudi na sprejemu pri županu.
Zopet nam je dokazal, da leta niso
pomembna, pomembno je človekovo
srce in duša. Ne smemo se izgubiti v
samopomilovanju. Živeti moramo z
dvignjeno glavo in stremeti k temu kaj
bomo zapustili zanamcem. In Rudi je
tak. V dosedanjem življenju je veliko
raziskoval, predvsem pa prelival besede na papir, da bodo koristile še našim
zanamcem. Svoje zapise zgodovine
železničarstva v Novem mestu, 50 let
MPZ Dušana Jereba, pesmi in drugih
zgodovinskih dogodkov je povečini že
oddal zgodovinskemu arhivu. Bistrih
misli, popolnega spomina in čudovitega
glasu ob pesmi »en starček«, ki nam jo je
zapel na rotovžu smo mu v navdušenju
voščili še veliko vitalnosti, pesmi in
dobre volje.
Danes pa objavljamo njegovo pismo,
ki ga je napisal pred šestimi leti. Globoke
besede, ki bi jih Rudi lahko napisal tudi
danes, pa nam dajo iztočnico za razmišljanje o sebi in svojem življenju.
Besedilo je dobesedni prepis pisma

Življenje

oskrbovanca na domu
Rudija Mraza,
Novo mesto
Večina ljudi se vsaj občasno ozre v
lastno preteklost. Obujanje spominov
na srečne in manj srečne dni, ki so jih
preživeli v otroštvu, v času odraščanja
in kasneje, pomeni nekaterim ljudem
priljubljeno temo razmišljanja in pogovorov. Spomin na dom, na starše, sosede,
mladostne in druge prijatelje, se pridružujejo spomini na različna doživetja. Z
vsako zapisano osebno pripovedjo ostaja
človek za vedno navzoč v določenem
času in prostoru. Vsaka življenjska

zgodba pa je tudi kamenček v mozaik
naše slovenske zgodovine.
Te besede na papirju pišem že sedaj v
94. letu starosti, ko še nisem zelo betežen
in ostarel. Sprašujem se, kaj je smisel
življenja? Težko je to vprašanje, pravega
odgovora ne vem. Kdo sem, zakaj sem se
rodil, kaj bo ostalo za menoj? Se odgovor
skriva v otrocih, v nadaljevanju vrste?
Morda živim zato, da ljubim naravo,
življenje ptic pod nebom, cvetoče rože
na vrtu, pesem v srcu, ali da sem ljubljen
od domačih, prijateljev in znancev. Kaj
pustim za seboj in kako dolgo bo še tlel
spomin na mene. Ljubil sem nekoč in
bil ljubljen. Začel sem se spraševati,
kaj naj naredim, ko ne bom mogel več
sam skrbeti zase. Ali naj grem v dom za
starejše, naj tam zaživim novo življenje
z osebo, katero ne poznam in z njo živim do konca svojega življenja? Takšna
odločitev je zelo težka na osebni ravni,
še težje jih sprejmem za druge – svoje
najbližje.
Po smrti ljubljene žene Gabrijele
sem ostal sicer osamljen, vendar ne
zagrenjen. Nisem sklonil glave v obupu,
trudim se, da bi iz srca pregnal žalost
in malodušje. Živeti moram z glavo
pokonci, dokler me smrt ne odpokliče.
Pri tem me tolaži pesem, ko ob jutru še
vedno rad zapojem, ker je to mojemu
srcu milo, pesem v srcu prebuja in spet
zbuja. S pesmijo oživim mladeniča v sebi
in zaživim njegove sanje skozi dogodivščine, ki se imenujejo »življenje!«
Rešitev sem našel v pomoči na domu
iz doma starejših občanov v Šmihelu
pri Novem mestu. Vsako dopoldne me
izmenično že dalj časa prisrčno pozdravijo oskrbovalke doma. Ana, Danijela,
Polona, Danica, Marija in Slavka z besedami: »Dobro jutro, kako ste z zdravjem,
ste dobro spali, kaj bomo pa danes delale, kaj potrebujem in podobno. » Včasih
pa jim rečem: »Nič ne bomo delali, tukaj
se usedite in se bomo pogovarjali.« Občutim, da z vso pozornostjo prisluhnejo
mojim besedam, doživetjem v mojem
življenju, pa tudi šalam. Potrebujem
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njihovo navzočnost, ne samo v oskrbi
in pomoči, temveč tudi v osebnem
razgovoru. Ne smem se zapreti vase,
najvažnejša hrana je njihova toplina
in naklonjenost, ki jo izžarevajo, ko so
z menoj. V sebi imam občutek, da jih
srečanja z menoj bogatijo, da je njihovo
delo z nekaterimi oskrbovanci na domu
zelo težko in naporno. Globoko sem jim
hvaležen za vse kar mi naredijo.
Pri svojem delu spoznavajo različnost
ljudi, njihove napake in slabosti, da so
odpuščale tudi tistim, ki so jih ob obisku
morda nadirali in pred njimi celo zaklepali vrata. Na vse take momente so mo-

rale ostati prijazne in ustrežljive. Grela
pa jih je energija srca do vseh tistih, ki so
se jih razveselili kadar so stopile v njihov
dom. S svojim delovanjem so se naučile,
da so ljudje najbolj srečni takrat, kadar
so jim pomagale v stiski. Najboljši del
človekovega življenja so njegova morala,
brezimna dela dobrote in ljubezni.
Spoštovane oskrbovalke!
Verjetno v pozni starosti ne bom mogel več pisati, zato vas prosim, takrat bodite potrpežljive z menoj in me skušajte
razumeti. Če se sam ne bom mogel več
obleči, umiti ali se bom med jedjo umazal, bodite prijazne z menoj. Zgodilo se

bo, da bom med pogovorom izgubil nit
besed, potreboval bom nekaj časa, da
se bom spomnil kako vam je ime. Ni
pomemben pogovor, ampak to, da sem
z vami. Večkrat se bom hotel pogovarjati
z vami o smrti in stvareh, ki so se jim
izogibali. Ne jezite se takrat name in me
ne prepričujte, da je še daleč do smrti.
Ne zamerite mi, da si bom morda želel
umreti. Morda me bo spomin zapustil
in ne bom vedel zakaj ste ob meni. Čutil bom vašo naklonjenost in ljubezen
kadar boste prišle k meni kot doslej z
veselim nasmehom na obrazu.
Bodite mi še naprej v oporo, pomagajte mi zaključiti življenjsko pot z
ljubeznijo, imejte me rade tudi takrat,
ko vas bom najbolj potreboval. Prijazno,
ljubeznivo in potrpežljivo sprejmite
moje spremembe, kajti v tem je modrost
našega sobivanja.
Rad vas imam
vse spoštovane oskrbovalke!
Novo mesto, 27. 5. 213
Napisal oskrbovanec:
Rudi Mraz,
Klemenčičeva 11
Novo mesto
Zapisala; Jožica Šepetavc
Fotografiji: Peter Žunič Fabjančič
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Krajevni odbor
Krajevni odbor RK Bršljin deluje kot eno izmed
35-tih KORKov pri Območnem združenju RK
Novo mesto.

Spoštovani stoletnik, tovariš
in gospod Rudi Mraz!
Ni veliko ljudi, ki slavijo stoletnico in ni veliko
ljudi, ki v sebi nosijo toliko življenja in ni veliko
ljudi, ki v sebi gojijo toliko spomina.
Zagotovo pa ste to vi, naš slavljenec gospod Rudi Mraz.
Zato bodite ponosni na svojo čilost in bistroumnost.
Od kar pomnimo ste povezani in zaznamovani z našim
in vašim Bršljinom in tudi širše. S svojimi dejanji in vlogami
ste se najbolj srčno, dostojanstveno in človeško dotikali
premnogih ljudi, družin, krajanov, društev in organizacij.
Več desetletij ste zaznamovani kot vidni in aktivni član
KORK Bršljin. Vaše članstvo ni bilo le formalno in samoumevno. Bilo je in je v čast Rdečemu križu in našemu
kraju. V vsako srečanje starostnikov ste vnašali del sebe.
S svojo karizmo in prezenco ste izkazovali zgled in zvesto
pripadnost. Kot človek akcije in idej, s čutom do sočloveka
in krajanov ste gradili mostove v odnosih in povezanosti,
vnašali zdrav optimizem, dobro voljo na najbolj žlahten,
ljudski način z besedami in pesmijo, da je bilo vsako naše
druženje ob srečanjih bogatejše, doživeto, domače in veselo.
Zato ste za naš bršljinski rdeči križ neprecenljiv in viden
član, človek velikega formata. Velika in prisrčna hvala!
V imenu KORK Bršljin in vseh članov se ob vašem jubileju s spoštovanjem in hvaležnostjo poklanjamo in vam za
vašo plodovito stoletnico iskreno čestitamo!
Želimo vam vse dobro in še veliko življenjske moči, da
boste tudi v vašem drugem stoletju še dolgo plemenitili
in osmišljali našo organizacijo RK z vašo prisotnostjo na
naših srečanjih, če ne fizično pa vsaj z mislimi.
Gospod Rudi Mraz še na mnoga zdrava leta!
Novo mesto, 17. 11. 2019
Marta Gantar, predsednica KORK Bršljin

Lansko leto smo praznovali
40 letnico ustanovitve. Prva
predsednica in ustanoviteljica bršljinskega RK je bila ga.
Avbar Pavla, ki je orala ledino
in bila pionirka organiziranosti KORK Bršljin. Postavila
je temelje delovanja odbora
RK, ki ga peljemo naprej še
danes.
Delo RK opravlja 18 prostovoljk, razporejene po dve
na vsako naselje, ulico. Ugotavljamo, da kar nekaj naših
prostovoljk deluje pri RK vse
od njene ustanovitve in kljub
že visoki starosti še vedno z
veseljem opravljajo to plemenito delo. Na predlog KORK
Bršljin so ob visokem jubileju
naše organizacije prejele priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo.

In kako delujemo?

Živimo v času, ko vedno
več ljudi potrebuje pomoč.
Vse pogosteje vstopamo v
domove družin, ki iz kakršnih koli vzrokov živijo na
robu revščine in rabijo našo
pomoč. S pomočjo zbranih
sredstev od pobrane članarine lahko pomagamo. Z
zbranimi sredstvi pomagamo
socialno ogroženim družinam, omogočamo letovanje
in šolo v naravi učencem naše
šole, prav tako prispevamo
sredstva za nakup šolskih
potrebščin. Del sredstev smo
namenili v šolski sklad OŠ
Bršljin in v sklad za pomoč
ljudem v stiski pri OZRK
NM. V tednu RK, ki ga obeležujemo v mesecu maju,
smo po trgovinah v naši KS v
akciji košarica zbirali izdelke
hrane in toaletnih pripomočkov in iz zbranih artiklov

naredili pakete pomoči, ki
smo jih podelili med pomoči
potrebnim krajanom. Delili
smo tudi pakete pomoči iz
evropskih zalog in z njimi
pomagali številnim družinam. Med dobitniki pomoči
so predvsem družine, kjer je
težava brezposelnost, bolezen
ali pa nizki mesečni dohodki.
Lansko leto smo izpeljali tudi
akcijo DROBTINICA, kjer
smo ob sodelovanju prostovoljcev naše šole zbrali z
pekovskimi izdelki kar dober
znesek, ki smo ga namenili v
šolski sklad OŠ Bršljin. Ob
tej priložnosti se zahvaljujem
vsem, ki so v akciji sodelovali
s peko izdelkov. V maju smo
organizirali že tradicionalno
srečanje starostnikov in veseli smo, kadar je odziv dober.
S tem dokazujete pripadnost
naši humanitarni organizaciji in spoštovanje do našega
dela.
Vsako leto obiskujemo 90
letnike in letos celo 100 letnika. Trudimo se, da obiščemo
tudi bolne in osamljene, če
nas le želijo sprejeti. Vsaj
dvakrat letno obiskujemo
tudi naše krajane v Domovih
za ostarele, ki se razveselijo
našega obiska. Ob koncu leta
obdarimo starostnike s skromnim darilcem in čestitko,
ki jo izdelajo učenci naše OŠ
Bršljin. Veseli smo, kadar se
nam pri novoletnem obdarovanju starostnikov pridružijo
učenci. Tako delujemo medgeneracijsko in predstavljamo
dobra dela tudi mladim.
Vse krajane Bršljina vabimo
na preventivne zdravstvene
meritve krvnega sladkorja,
holesterola in krvnega pritiska, ki jih organiziramo s pri-
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rdečega križa KORK Bršljin
sotnostjo zdravnice dvakrat
na leto. O datumih meritev
obveščamo krajane preko
obvestil na oglasnih deskah
v naši KS, po trgovinah in
preko medijev. Žal smo letos
opustili meritve krvnega
pritiska, ki smo jih opravljali
vsaki prvi torek v mesecu,
zaradi ne odziva krajanov.
Še vedno pa smo dosegljivi
za vse, ki bi to želeli in za te
bomo opravili meritve po
dogovoru.
Za vas krajani pa želimo
storiti še več, se približati vašim željam in potrebam, zato
bodo dobrodošli vaši predlogi. Vse prostovoljke smo vam
na razpolago, le poiščite nas.
Prostovoljke KORK Bršljin

Marta Gantar,
predsednica KORK Bršljin

Nagrajenke ob 40 - letnici KORKa Bršljin

Obisk 90-letnika Slak Jožeta

Srečanje starostnikov

Delitev novoletnih paketov ob pomoči učenk OŠ Bršljin
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Dokončanje igrišča v Lastovčah

Čiščenje in urejanje igrišča leta 2014.

Piknik z vaščani ob zaključku del.

Krajani Lastovč
smo zelo ponosni
na otroško igrišče, ki
se nahaja na prelepi
zelenici ob gozdu.
Letošnje poletje, pravzaprav v mesecu avgustu, je
naše igrišče dobilo končno
podobo in smo ga dokončali.
Igrišče je tu, na tej lokaciji že
desetletja. Prva večja dela so
krajani, takrat tudi s pomočjo
vojakov iz bližnje vojašnice,
opravili že v osemdesetih in
devetdesetih letih prejšnjega
stoletja. Kasneje je igrišče kot
tako počasti zopet izgubljalo
svoj pomen in se zaraščalo.
Občasna čiščenja grmovja,

redne košnje in postavitev
nekaj igral ter klopi so krajani
Lastovč opravljali in tudi fi-

nancirali sami. Leta 2014 smo
krajani Lastovč z lastnimi
denarnimi prispevki in veli-

Asfaltiranje balinišča in košarkaškega igrišča.

ko dobre volje ter vloženih ur
dela postavili leseno hiško. To
sedaj s pridom uporabljamo
za lepa druženja, piknike in
tudi otroci je veliko uporabljajo, v času počitnic skoraj
vsakodnevno. Leta 2016 pa
je krajevna skupnost Bršljin
pristopila k izgradnji eno
steznega balinišča in igrišča
za ulično košarko (polovica
igrišča). Kupili in postavili
so gugalnico in večje otroško igralo s toboganom in
plezalnim delom. Ker je vsa
ta investicija zajemala zgolj
betonsko izgradnjo, smo si
želeli še, da se projekt zaključi
ter na košarkaško igrišče in
balinišče položi še asfalt. Letos smo člani sveta KS Bršljin
obiskali podjetje URSA Slovenija, d.o.o. in jih prosili za
pomoč pri končanju igrišča.
Z veseljem so nam prisluhnili
in financirali asfaltiranje na
igrišču. Podjetje Eventus,
d.o.o. nam je priskočilo na
pomoč s sredstvi za spremljevalna dela. Dela je izvajalo
novomeško podjetje CGP, ki
je tudi pokazalo veliko mero
razumevanja. Vsem smo vsi
skupaj zelo hvaležni. Vsa
spremljevalna dela pa smo
opravili domačini in naši
prijatelji.
Po končanih delih pa smo v
septembru pripravili piknik,
kjer smo se skupaj poveselili.
Ob tej priložnosti bi se rada
zahvalila vsem, za vse opravljeno delo, pomoč, dobro
voljo in želim, da se še velikokrat srečamo in družimo
na igrišču. Vabljeni pa tudi
vsi krajani, da svoj prosti čas
preživite na igrišču in v prijetni družbi. Ostaja nam pa še
želja, da bi v nekako bližnji
prihodnosti na igrišču dobili
še elektriko.
Besedilo in fotografije:
Vanja Kavšček
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Ob Krki, v Bršljinu,
na pol poti do mesta
Pumpnca, ki se nahaja na bršljinski strani
Župančičevega sprehajališča že peto leto pod
svojim okriljem združuje vodno črpalko in
Knjižnico pod krošnjami akacij.
Kombinacija industrije in
kulture ob sprehajalni poti
je prinesla v to okolje novo
kakovost, ki še vedno žanje v glavnem odobravanje,
tako sprehajalcev, kot lokalne
oblasti in nenazadnje Slovenskih železnic kot lastnikov
prostora.
Ko smo se prostovoljci zasebnega Zavoda Zora v letu
2014 lotili urbane prenove
neurejenega prostora okoli
stavbe črpališča za vodo, smo
vedeli, da želimo oblikovati
točko, ki bo prebivalcem nudila razlog za krajši sprehod
in priročni dnevni odmerek
uživanja narave. Oblikovati
smo želeli tudi prostor, kjer
bi bilo mogoče pripraviti piknik, ali otroško zabavo, ali
nenazadnje nastop izvajalcev
glasnejših umetniških zvrsti.
“Že očiščenje bujnega rastja
okoli stavbe je prostor prikazalo v povsem drugačni
luči, ki je v zadnjih 40 letih
nismo bili vajeni.” Sledila je
postavitev štorov v že na oko
markantno, v krog postavljena instalacijo, ki je ponudila sedišča do 30 ljudem ali
pa zabavno skakalno traso
otrokom. Z nadstreškom v
kotu stavbe smo pridobili
prostor, ki ga je bilo mogoče
zapreti in poiskati zavetje, če
je presenetila ploha. Največji
kakovostni preskok je bil
dosežen s priklopom stavbe
na kanalizacijo in postavitev
stranišča, ki je bil pravzaprav
tudi eden od izhodiščnih
ciljev, kot nujne sprehajalne
infrastrukture. Sledilo je še

nekaj manjših posegov (stopnice, tribuna) in postavitev
parkovnega pohištva (mize,
klopi). Radi se pohvalimo, da
je na Pumpnci skoraj vse narejeno iz materialov ponovne
uporabe (secondhand) oz.
materialov ki so na voljo na
samem prostoru (les, kamni)
in da za okolje poskušamo
skrbeti na vsakem koraku.
Zahva ljujoč sredst vom
odobrenih na vsakoletnih
razpisih za prireditve in projekte Mestne občine Novo
mesto in darovalcev knjig
urejamo Knjižnico pod krošnjami akacij in vsako leto
izvedemo program kulturno
- umetniški prireditev in različnih delavnic. Vsakodnevno
pa poleg branja knjig gostom
ponujamo tudi šport in šah
– nad komunalnim jaškom v
lasti Komunale Novo mesto
smo uredili veliko šahovnico
in priskrbeli tudi velike figure. Nosilna športna panoga je
namizni tenis, ki ga poleti in
nekateri tudi Božič zabelijo s
skokom v Krko.
Pumpnca se je uveljavila
kot mesto druženja in mnogi
so jo zamenjali za domači vrt.
Nas, ki skrbimo zanjo, posebej veseli, da so jo za svojo
vzeli posamezniki in skupine
različnih generacij, nacionalnosti ali statusov in kot kaže
uspevamo v tem, da bi se
na tem javnem prostoru vsi
počutili dobrodošli. Vabljeni
tudi Vi, najbližji sokrajani!
Besedilo in fotografije:
Blaž Habjan

Kamišibaj predstava za otroke Krka živi

Botanično kulinarična delavnica

Običajen junijski dopoldan v Knjižnici - druži se starejše in mlajše.

Tonska vaja Punk v mestu

10

BRŠLJINSKE novice

Čistilna akcija MO NM
po krajevnih skupnostih
Mestna občina Novo mesto je 23. marca
2019 organizirala čistilno akcijo po vseh svojih
krajevnih skupnostih.

T

udi naša krajevna skupnost se je z veseljem pridružila akciji. Vrečke in rokavice so priskrbeli v podjetju Komunala
Novo mesto. Prebivalci Bršljina so se zbrali pri gostilni Kump,
ob 9.00 uri zjutraj. Očistili so del Kolodvorske ulice, in sicer
del, ki pelje proti železniški postaji. Žal so se akcije udeležili
sami 4 prebivalci, pa še to so bili trije člani sveta KS Bršljin in
en prebivalec Bršljina. Kljub zelo slabi udeležbi, so bili izredno
uspešni in zbrali več deset vreč raznovrstnih odpadkov.
Prebivalci Lastovč in Cegelnice smo se ob 9.00 uri zbrali
na igrišču v Lastovčah. Razdelili smo se v 3 skupine. Prva
skupina je očistila gozd v okolici igrišča, brežino ob reki Krki
ter pobrala smeti ob cesti do Grobelj. Druga skupina je čistila
ob cestah skozi Cegelnico, po Straški ulici mino vojašnice
in nazaj po Polhovi ulici do avtobusne postaje v Lastovčah.
Tretja skupina pa je očistila sprehajalno pot do mostička pod
bivšim Novoteksom in uredila igrišče. S čistilno akcijo smo
bili zadovoljni. Napolnili smo veliko število vreč, ki smo jih
pustili na ekoloških otokih, katere je kasneje odpeljala novomeška Komunala. Veseli smo bili, da so se akcije udeležili tudi
otroci, ki so naša prihodnost in prihodnost našega planeta.
V bodoče bi želeli, da se takih in podobnih akcij udeleži še
večje število ljudi.
Vanja Kavšček

52. let naselja
V Brezov log
Za 40. obletnico naselja smo organizirali drugi
ulični piknik.
To je bilo leta 2007, ko smo se krajani naselja, oziroma prvi
prebivalci ulice predstavili tudi v glasilu krajevne skupnosti.
Še vedno nas družijo dobri sosedski odnosi. V poletnem času
klepet ob vrtovih, izmenjava znanja in mnenj kaj bomo sadili,
kako se rešiti teh vražjih strun, pa polžev in še in še. Zvečer
pa včasih vržemo kaj na žar, pa posedanje ob kozarčku vina.
Žal pa je, leta teko in vedno manj nas je v ulici. Leta prinesejo
svoje, bolezen, starost, mladi odhajajo. Mi pa vztrajamo in
lepo nam je še vedno ob pogledu na sosedo, soseda, ob topli
besedi brez slabih misli. Letos smo imeli zopet tradicionalni
piknik. Bilo nas je nekaj manj kot 70.
Ob druženju, dobri hrani smo vztrajali do sončnega zahoda. In kot pravi rek, da noben sorodnik ni toliko vreden kot
dober sosed, ko rabiš pomoč, se vsak po svoje trudimo, da
imamo radi drug drugega. Če pa kdo ravno ne misli tako, pa
mu dovolimo njegov prav. Živimo vsak dan polno, živimo ga
kot, da je zadnji. Pa ni, še veliko je pred nami.
Joži Šepetavc
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Vojašnica Franca Uršiča
Vojašnica Franca
Uršiča je vpeta v
novomeški prostor,
še posebej znotraj
krajevne skupnosti
Bršljin.
Skozi desetletja, še posebej
pa v času od osamosvojitve, so se v njej usposabljali
naborniki. V Teritorialni
obrambi oz. Slovenski vojski,
se je od leta 1992 do konca 2003 usposabljalo preko
10.000 nabornikov. Vsi so
spoznali širše okolje in večina
se jih še danes z veseljem spominja na to obdobje. Trenutno domujejo v vojašnici pripadniki inženirstva, pehote
in logistike. Usposabljajo pa
se kandidati na šoli za podčastnike, ki iz vojakov skozi
štiri mesečno usposabljanje
postanejo podčastniki. Izvajamo pa tudi nadaljevanja
usposabljanja, kjer se podčastniki usposobijo za višje dolžnosti v enotah in poveljstvih
Slovenske vojske. V vojašnici
letno usposobimo tudi preko
300 posameznikov za izvajanje strokovne prve pomoči na
bojišču (bojiščne reševalce) in
bolničarje. Temu področju
dajemo v Slovenski vojski
veliko pozornost, saj moramo
vsi letno obnavljati znanja iz
nudenja prve pomoči in uporabe defibrilatorja. V vojašni-

ci pa se dvakrat letno usposabljajo tudi prvi posredovalci
v primeru množičnih nesreč
oz. kemijskih nesreč. To so
od zdravstvenega osebja,
gasilcev, policistov in vojakov
ter drugih s tem povezanih
ustanov. Obe usposabljanji
sta povezani s praktičnim
delom in usposabljanjem na
konkretnih primerih. Naučeno se uporablja ob množičnih
nesrečah, kot je bila tista na
avtocesti pri Postojni ali ob
požaru v Zalogu.
Naša vojašnica je ena od
redkih vojašnic, ki ima vadbišče neposredno v bližini.
In to možnost izkoriščamo,
a pri tem upoštevamo, da
v nočnem času ne motimo
svoje okolice. Ob enotah, ki
stalno bivajo v vojašnici gostimo tudi pripadnike drugih
enot, ki bivajo v vojašnici
začasno. Naša vojašnica je
namreč namenjena logistični
podpori enot iz drugih vojašnic. Tako je bila vojašnica
ena od osrednjih vojašnic za
nastanitev vojakov, ki so in še
varujejo državno mejo skupaj
s policisti.
Glavno poslanstvo Teritorialnega polka 72. brigade, ki je
najvišje poveljstvo v vojašnici,
je civilno vojaško sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi, veteranskimi in domoljubnimi
organizacijami ter drugimi
civilnimi ustanovami. Sodelujemo s petnajstimi občina-

mi Dolenjske in Bele krajine.
Letno izvedemo preko 80
dogodkov področja civilno vojaškega sodelovanja.
Tako našo vojašnico obišče
nekaj stotin obiskovalcev,
predvsem šolarjev, ki jim
predstavimo naše delovanje
ob dnevih odprtih vrat ali
projektnih dnevih. Obiskujemo pa tudi šole, ki delujejo
izven samega Novega mesta.
Do sedaj smo obiskali skoraj
vse osnovne šole v domicilnih občinah. Pri teh obiskih
ne gre samo za predstavitev
našega delovanja, temveč tudi
za omogočanje spoznavanja
vojaške in vojne zgodovine zadnjih sto let, ko so se
dogajali prelomni dogodki,
ki so pripeljali do samostojne Slovenije leta 1991. V ta
namen imamo v vojašnici
tudi spominsko sobo, ker so
prikazani dogodki v vojni
leta 1991 in dejavnosti Teritorialne obrambe pred tem. V
muzejski postavitvi Teritorialna obramba in naborniška

vojska pa je prikazano služenje vojaškega roka in s tem
povezana oborožitev, oprema
ter radijska sredstva. V zadnjih letih vse več šolarjev in
tudi drugih prebivalcev prihaja na obisk, da si ogledajo ti
dve zbirki. Uvod v ogled pa je
tudi seznanitev z osebnostjo
Franca Uršiča, iz Prečne, ki
je obiskoval osnovno šolo v
Bršljinu. Svoje življenje je izgubil v vojni za samostojnost
ob spopadu na Medvedjeku.
Zato od leta 2012 s ponosom
nosimo njegovo ime.
Vabimo vas, da si ob dnevu
odprtih vrat ogledate našo
v vojašnico. Naslednji bo 1.
junija 2020. V kolikor pa je
interes pa se lahko dogovorimo tudi za posebne obiske.
Kontaktni podatki
Vojašnica Franca Uršiča,
Straška cesta 26,
8000 Novo mesto,
T: 07 331 10 00
F: 07 331 10 28,
e-pošta terp72.br@mors.si.
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Predstavitev krajevnih skupnosti

Matej Balon, dobitnik medalje za 3. mesto v tenisu

II. Olimpijada
krajevnih skupnosti Novo mesto
Letos, 18. maja 2019,
je na Drski potekala že
II. Olimpijada krajevnih
skupnosti Novo mesto.
Tako kot prve smo se krajani Bršljina
udeležili tudi druge olimpijade. Letos
se je prijavilo 52 krajanov. Sodelovali
smo v več disciplinah in sicer: košarka
3 na 3, nogomet, balinanje, kegljanja,
badminton – moški, namizni tenis –
moški, tenis – moški, streljanje z zračno
puško, šah, pikado – ženske in moški,
otroci so se udeležili teka na 60 m, skoka
v daljino, metanja vortexa ter poligona
za otroke. Tudi na pohod po Novem

Na pobudo KS Bršljin je v sodelovanju
s ŠD Bršljin organizirana rekreacija, ki poteka
v OŠ Bršljin. Z rekreacijo, ki poteka vsak
torek ob 19:30 uri smo začeli na začetku
šolskega leta.
Vabljeni vsi željni igre rekreativne košarke,
pridružite se nam ob torkih ob 19:30 v veliki
telovadnici OŠ Bršljin.
Za več informacij nam pišite na naši facebook
strani.

mestu se je prijavilo lepo število pohodnikov. Skupno smo zasedli 9 mesto.
Med posamezniki se je najbolje odrezal
igralec tenisa Matej Balon in zasedel
odlično 3. mesto. Med ekipami pa so
se najbolje odrezali kegljači in igralci
nogometa, ki so zasedli 4. mesto. Več
kot odlično so nas zastopali tudi naši

najmlajši, ki so skoraj v vseh otroških
disciplinah osvojili medalje. Pohvale
vsem udeležencem za sodelovanje in
dosežene odlične rezultate.
Besedilo in fotografije:
Vanja Kavšček

Miha Omahen, dobitnik medalje v otroški kategoriji
tekmovanja

Laura Mervar, dobitnica medalje v otroški kategoriji
tekmovanja
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»A je to«
v Lastovčah
Naj na začetku povem, da
smo pločnika, ki so ga zgradili
v letošnjem letu v naselju
Lastovče zelo veseli, vendar
(ja, na žalost se kar velikokrat
pojavi ta »vendar«) pa z samo
izvedbo nikakor ne moremo
biti zadovoljni.
Kot boste videli iz priloženih fotografij, si lahko sami ustvarite sliko o tem ali
je risanka »A je to« (upam da ni nikogar

ki te risanke ne pozna) res samo risanka
ali pa je lahko tudi resnično. No v našem
primeru pločnika, risanka dobesedno
zaživi, saj opravljena dela res spominjajo
na »uspešnost« izvedbe slavnih junakov.
No pa začnimo lepo po vrsti. Že sam
začetek del nam je dal malo nasprotujoče si občutke o tem, kako se bo celotna
stvar odvijala. Saj poznate stari rek:
»Jugo sistem dela«, no v našem primeru
je bilo ravno nasprotno ali kakor rečemo
»one man band«. Je bilo sicer še nekaj
»delovnih obiskovalcev« vendar na žalost samo občasno.
Bilo je tudi nekaj »sušnih« obdobij,
ko ni bilo nikogar na spregled, tako da
smo že mislili, da se je gradnja ustavila,
a na srečo, se je zopet od nekod pojavil
izvajalec in veselo nadaljeval z delom.
No tako, dela so počasi (poudarek je
na počasi) napredovala in s tem smo tudi
počasi dobivali sliko, kako naj bi pločnik

tudi izgledal. Ker smo že pogovorno
Slovenci izredno potrpežljiv in ubogljiv
narod, se seveda kljub vsem očitnim
napakam ki smo jih videli, nismo pritoževali nad izgradnjo. »Saj bodo na koncu
naredili tako kot je treba« smo se vsi (na
žalost zaman) tolažili.
In je prišel tudi ta težko pričakovani
dan, ko so zaključili z deli! In…. no,
mislim, da bo najbolje, da sedaj priložim
slike »mojstrovine«, da si lahko vsak
zase ustvari sliko in mnenje o tem, kako
uspešni so bili in seveda tudi o tem, ali
sem si ustvaril napačno sliko o izvajalcih. Upam, da ni potrebno posebej
poudarjati, da smo se na izvedbo tudi
pritožili, ampak saj veste kako to poteka
pri nas…….
Upajmo, da bo kmalu sneg, da s svojo
belino lepo prekrije te lepe linije….
Pa srečno!
Peter Mrkšič
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• Črne točke • Črne točke • Črne
Na različnih koncih naše krajevne skupnosti naletimo tudi na točke, katere nam niso niti
najmanj v ponos.
Že mnogokrat so bili določeni subjekti opozorjeni, da je potrebno okolje varovati in biti
do njega spoštljiv. Res je, da se organizirajo čistilne akcije v naši krajevni skupnosti,
vendar na žalost nikoli ni pravega posluha krajanov, da se le te udeležijo.
Mnogo kotičkov je, kjer bi lahko sami počistili, je pa tudi res, da so predeli, kateri so
lastniška last in bi moral biti odgovoren lastnik.
Na drugi strani, pa je lastnik ali občina, država ali kdo drugi.
V današnji novicah vam prikažemo nekaj primerov, ki smo jih imenovali ČRNA TOČKA.
Svet KS, si bo prizadeval, da se te zadeve čimprej, seveda v sodelovanju s krajani, rešijo.

Le kdo lahko naredi takšno smetišče.
Tudi lesenim garažam se približuje konec.

Železnica in občina stopita skupaj in uredita ta prehod
varen pešcu.

Lastnik že večkrat opozorjen, kajti to je sramota za kraj..
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točke • Črne točke • Črne točke •

Iztok kanala meteornih voda iz Livade

Upajmo, da ima Dinos iste želje kot krajani. Čimprej na
novo lokacijo.

Onesnaženje potoka Bezgavec
22. novembra 2019 smo se Bršljinčani in naključni sprehajalci, ki so po Župančičevem sprehajališču lovili redke sončne žarke, presenečeno zrli v belo
obarvan potok Bezgavec ter nemo opazovali ogromno količino pene, ki se je
lenobno obešala na vejevje potoka ter počasi pomikala od meteornega iztoka
Livada proti izlivu v reko Krko. Pristojne službe sprašujemo ali bo onesnaženje
imelo vpliv na življenje v potoku?

V Bršljinu novi most, ki pa nam ni v ponos, saj je zaraščen z robidovjem. Kdor je zasadil vrbe ob potoku, bi bilo zelo
lepo, da za ta del tudi poskrbi. Pravo nasprotje je levi del od mostu, kjer stanovalci poskrbijo, da je brežina urejena.
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PGD Kamence
2019
Leto je naokoli in tudi v
Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Kamence je čas, da se naredi presek
delovanja v letu, ki se izteka.
Pri gasilcih nikoli ni miru,
vedno se nekaj dogaja, vendar
je vseeno potrebno strniti
zadnje misli, ki pomagajo
strniti ideje za naprej.
Tudi v letošnjem letu, so
že tradicionalno organizirali
tekmovanje za eno od pokalnih tekem državnega pokala,
na katerem so se tudi letos
zbrale najboljše slovenske
tekmovalne enote. Kljub ne
najboljšim vremenskim razmeram, je bilo tekmovanje
izpeljano na profesionalnem
nivoju, kot že vrsto zadnjih
let.
Sodelovali smo pri organizaciji in varovanju tradicionalnega kresovanja Krajevne
skupnosti Bučna vas. Tu smo
pomagali s izposojo omizja,
organizacijo prevozov in vršenjem požarne straže. Je pa
potrebno poudariti, da se je
požarna zavest v zadnjih letih
močno povečala, saj so takšni
dogodki čedalje bolj varni
in letos ne beležijo nobenega
požara na operativnem območju PGD Kamence v času
praznovanja.
Žal pa tako ne moremo reči

za ostale požare. Tu leto 2019
je zaznamovalo zelo veliko
število intervencij. Samo do
trenutka pisanja tega članka
je bilo na območju, ki ga
društvo pokriva že 44 intervencij. To je le nekaj manj, kot
preteklo leto v istem obdobju.
Velika večina pa je bila v
naravnem okolju – požari
trave in podrasti, še posebej
na zahodnem delu Mestne
občine Novo mesto. Kot je
bilo prej omenjeno, se je požarna zavest organizatorjev
prireditev v zadnjih letih
močno izboljšala. Smo pa
zasebno na svojem območju
postali veliko bolj brezbrižni.
Ne zavedamo se namreč, da v
času daljšega suhega vremena
že samo en odvržen cigaretni
ogorek lahko povzroči ob
primernih vremenskih razmerah katastrofalen požar v
katerem bi gorele tudi zgradbe – mogoče bi prišlo celo do
človeških žrtev.
Za take namene se v društvu ves čas izobražujejo in
usposabljajo na praktičnih
vajah. Vodstvo društva se
namreč zaveda, da je za ka-

kovostno posredovanje ob
različnih nesrečah nujno
imeti zadosti izobraženega kadra. Zaradi tega je to
ena od prednostnih nalog
društva. Druga je vsekakor
zagotoviti ustrezno zaščito
gasilcev na akcijah. Tudi tu
zadnja leta v društvu vlagajo
veliko sredstev za nabavo
osebne zaščitne opreme.
So pa enormna povečanja požarov v zadnjih letih
pokazala, da sedanje operativno vozilo ne zadošča
več za tako veliko število in
tako zahtevne intervencije.
Zaradi takšnega povečanja
potreb se je v društvu začelo
razmišljati o nabavi novega
in zmogljivejšega gasilskega
intervencijskega vozila.
V zahvalo za dobro delo v
društvu pa je bila organizirana tudi strokovna ekskurzija.
Pot nas je vodila v Pivko na
ogled parka vojaške zgodovine, sledil je obisk kolegov v
Gasilsko brigado Koper. Tam
smo si ogledali zgodovino
brigade, ki je letos praznovala 70. letnico, opremo – še
posebej zadnje pridobitve

in se seznanili s praksami
in taktikami kolegov ob podobnih intervencijah pri njih.
Od tam smo se napotili v
Istrsko vas Krkavče kjer smo
si ogledali oljarno Ternav. Zaključek je sledil na bližnjem
kmečkem turizmu kjer smo
poskusili njihove dobrote.
Ravno sedaj ob pisanju
tega članka potekajo za krajane organizirani preizkusi
hidrantov in prikaz uporabe
opreme za gašenje po posameznih naseljih, ki jih izvajajo naši operativni gasilci.
V pripravi je tudi že gasilski
koledar 2020 katerega bomo
izdali ob koncu leta. Na njem
bo prikazano slikovno gradivo naših akcij in intervencij,
ki so potekala skozi celo leto.
Člani društva jih bomo raznašali po domovih, veseli pa
bi bili vsakega prostovoljnega
prispevka.
Ob zaključku leta člani
društva vsem krajankam
in krajanom želi zdravo,
uspešno in veselo 2020.
Tomaž Kumelj
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Spoštovani krajani
Krajevne skupnosti Bršljin
Policisti Policijske postaje izdelkov se šteje posameznikova upoNovo mesto želimo vsem raba teh izdelkov v skladu z navodili
proizvajalca, pri tem pa ne sme ogrožati
prebivalcem na našem sebe, drugih ljudi, živali in okoja.
območju zagotavljati visoko
stopnjo varnosti. Pirotehnične izdelke je
prepovedano:

Veliko pozornosti in ukrepov namenjamo prav sodelovanju z lokalnim
prebivalstvom, saj smo prepričani, da
lahko le skupaj dosegamo cilje in se
prilagajamo spremenjenim varnostnim
razmeram.
Ugotavljamo, da se varnostne razmere
sicer počasi, a zanesljivo izboljšujejo.
Na policiji smo sprejeli vrsto ukrepov z
namenom učinkovitega odkrivanja in
preprečevanja deviantnih ravnanj, ki so
za ljudi najbolj moteča.

Varna uporaba pirotehničnih
izdelkov:

- povezovati zaradi večjeka učinka
- uporabljati v steklenicah in drugih
predmetih
- uporabljati v bližini šol in vrtcev
- uporabljati v bližini zdravstvenih
domov in bolnišnic
- uporabljati v strnjenih stanovanjskih
naseljih
- uporabljati v hodnikih stanovanjskih
blokov
- uporabljati v športnih objektih
Spoštujte pravico sosedov, otrok in
starejših, da v miru uživajo praznike.

Pešci bodimo varni v cestnem
Večina ljudi se veseli prednovoletnega prometu:

vzdušja. Ravno to je obdobje, ko postane
uporaba petard in drugih pirotehničnih
sredstev moteča tako za ljudi, kot tudi za
živali. Za varno uporabo pirotehničnih

Prišel je čas, ko je dnevni čas krajši.
Neugodne vremenske razmere kot so
dež, sneg, megla, pa vidljivost dejansko

zmanjšujejo tako pri voznikih motornih
vozil, kot tudi pri pešcih. Ravno iz tega
razloga policisti poudarjamo, da je v
cestnem prometu zelo pomembno, da se
vsi udeleženci med seboj dobro vidimo.
Svetujemo in priporočamo vam, da
v dnevih, ko je slaba vidljivost, uporabljate svetlejša oblačila, ponoči pa tudi
kresničke ali odsevne trakove.
Na Policijski postaji Novo mesto
ocenjujemo, da s krajani in vodstvom
krajevne skupnosti Bršljin zelo dobro
sodelujemo. Prepričani smo, da lahko
to sodelovanje še nadgradimo, saj je
zagotavljanje visoke stopnje varnosti naš
skupen cilj. Želimo si sodelovanja z vsakim posameznikom, veseli bomo vaših
pobud in predlogov. Seveda pa se bomo
odzvali tudi na kritike, saj želimo svoje
delo opravljati učinkovito in kvalitetno,
v zadovoljstvo vsakega krajana.
Srečno in varno 2020.
Stojan Pevec,
vodja policijskega okoliša
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Naših 18 let korektivne telovadbe v Bršljinu
V KS Bršljin poteka
korektivna telovadba že
od leta 2001. Zanimanje
zanjo je bilo res veliko,
število prijav celo
preveliko za oblikovanje
ene skupine.
Tako sta se že prvo leto oblikovali dve
skupini, ki obstajata še danes. V prvih
letih je prva skupina štela do 30 članic,
v drugo skupino pa se je prijavilo celo
36 članov.
Mala telovadnica OŠ Bršljin je bila
skoraj pretesna za tako številčno skupino.
V terminih s polno zasedbo si je bilo
potrebno pridobiti svoj prostorček za
vadbo. Pod budnim očesom ga. fizioterapevtke Majde smo aktivno izvajali
vaje stoje, sede, leže in uporabljali različne športne pripomočke, pri tem pa pazili
na pravilno držo in dihanje.
Zelo hitro so se med člani stkale
pristne vezi. Tako nas ni povezovala
le skupna vadba, temveč tudi klepeti
pred in med vadbo kot smeh, katerega
sta s svojimi šalami izvabila Marjan in
Andjelko.
V teh prijetnih odnosih se je porodila
ideja o skupnih praznovanjih ob koncu
koledarskega kot šolskega leta.
Kot upokojena učiteljica nisem mogla
iz svoje kože. Za vsako srečanje sem
pripravila kulturni program, v katerem
smo skupaj s člani in članicami predstavili po enega slovenskega pesnika ali
pisatelja.

Tako smo obeležili Cankarjevo leto
2018, ki se je prelilo v Vodnikovo leto
2019.
Svoje pesmi pa je na prireditvah
pogosto predstavila tudi naša nekdanja
članica Olga.
Nekatere so odražale njeno življenje,
druge pa našo skupino.
K veselem praznovanjem je prispeval
vsak član skupine, saj so se mize vedno
šibile od jedi , sadja in občudovanja
vrednih sladic.Nikoli pa ni zmanjkalo
dobre volje, petja slovenskih pesmi in
celo plesa. Na teh praznovanjih smo se
spomnili tudi okroglih obletnic naših
članov in jim ob teh priložnostih podarili cvetje.
Hitro je minilo 10 let našega druženja,
našo vztrajnost smo nagradili s praznovanjem in pri tem še vedno prešteli 18
članov, ki so vztrajali vseh 10 let.
Po 10. letih je skupino zapustilo nekaj
dolgoletnih članic, predvsem zaradi
zdravstvenih težav. Vendar so se skupini
pridružile nove, tako se ure vadbe vedno
udeleži vsaj 20 telovadk in telovadcev.
Taki pripadnosti in vztrajnosti je
hitro sledila 15. obletnica, katera je bila
resnično svečana.

Sedaj teče že 19 leto. Še vedno nas je
6 , ki vztrajamo vsa leta, spremljamo
odhode članov in se veselimo prihodov
novih, saj vsak prinese delček novega.
Mislim, da se lahko pohvalimo z izredno uspešnim 18-letnim obdobjem. V
tem obdobju nismo le razgibavali svoje
telo in um, temveč tudi stkali in negovali
prijateljstvo ter si bili v pomoč in oporo.
Poleg tega pa smo ustvarili prijetno
okolje, kamor vedno znova prihajajo
novi člani. Verjamem, da bodo ravno
tako vztrajni in bodo obeležili še kakšno
desetletnico.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem ga.
fizioterapevtki za njeno dobroto, OŠ
Bršljin za gostoljubnost, in DU, vsem
članom pa želim še naprej prijetno
druženje na urah korektivne telovadbe
v OŠ Bršljin.
Anica Žagar
IZ GLASILA MLADIH IZ
CEGELNICE, LETA 1980
Žal prispevki niso podpisani.
Morda pa se bo kdo našel v njih

Parna lokomotiva
Z dehtečim cvetjem okrašena
in s spomini obložena
sopiha v svetel, jasen dan,
zanjo ves tuj in ves neznan.
Vsi se poslavljajo od nje,
saj to poslednja vožnja je.
Za sabo pušča dim – kot sled
in v srcih – sij preteklih let,
ko trdo je bilo življenje;
a mimo zdaj je to trpljenje.
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SKUPINA STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ

Bršljinke
Kot listi z jesenskega drevesa se sipajo in izgubljajo trenutki časa.
Zadržati jih ne moremo, lahko pa se naučimo biti v njih
srečni in osrečevati druge.

Gledališka predstava
Krajevna skupnost Bršljin je 7. 3. 2019
organizirala gledališko predstavo Družina v
izvedbi Dober dan teatra Prečna.

Skupina starejših za samopomoč je prijateljska skupina,
v kateri starejši ljudje zadovoljujejo nematerialne socialne potrebe, hkrati pa svoje bogate življenjske izkušnje in
modrost prenašajo na mlajšo generacijo, ki se pripravlja
na lastno starost.
V KS Bršljin deluje taka skupina Bršljinke v prostorih KS
Bršljin. Skupina se dobiva vsak torek ob l0 h. Tako druženje
traja uro in pol in se ob dobrih medsebojnih odnosih skupina oblikuje v „ nadomestno družino“, kjer ni jasnih meja
med tistimi, ki pomoč sprejemajo in tistimi, ki jo nudijo.
Osnovna dejavnost srečanja je pogovor. Učimo se poslušati in ustvarjati medsebojno zaupanje. Temo pogovora
izberemo skupno. Največkrat je povezana z letnimi časi in
praznovanji. Zelo radi obujamo in pripovedujemo spomine
iz otroštva. Včasih so spomini veseli, včasih boleči, a prav
je, da gre iz nas ven. Vse, kar se pove na skupini, zadržimo
zase, saj drug drugemu zaupamo.
Vsako druženje ob prižgani svečki popestrimo s kavico,
čajem ali kuhanim vinom. Tudi vse smo dobre kuharice in
zato je vedno tudi kaj sladkega. Vedno čas prehitro mine.
Ob zaključku preberemo kakšno duhovno misel in si
zaželimo vse dobro. Napotek do naslednjič pa je, da se
moramo izogibati zameram, navezanosti, strahu in jezi.
Zato bomo lahko brezpogojno ljubili, bili dobre volje in
uživali v svojem svetu. Le tako bomo ohranjali naše možgane, telo in dušo.
Lepo vas pozdravljajo Bršljinke in vas vabimo, da se nam
priključite, imamo še dovolj praznih stolov.
Voditeljici
Jožica Verček in
Slavka Somrak

Predstava je potekala v avli Osnovne šole Bršljin in je bila
namenjena vsem krajankam in krajanom ob njihovem bližajočem se prazniku. Kot pričakovano je bila zabavna, smešna,
na komičen način je prikazala družinske odnose med odraščanjem otrok in sosedske odnose. Skratka, bila je odlična.
Tudi vsi, ki smo si predstavo ogledali, smo bili mnenja, da je
tako razvedrilo več kot dobrodošlo in da si takih dogodkov v
naši krajevni skupnosti želimo še več. Krajevna skupnost tudi
v prihajajočem letu obljublja, da bo svoje krajane razveselila
s kakšnim podobnim dogodkom in prijetnim druženjem.
Vanja Kavšček

Čas je, da se vse
zaokroži,
da se konec spet
dotakne začetka
in zariše novo pot.

Želim Vam mirne in prijetne
praznike,
v novem letu 2020 pa obilo
zdravja, veselja,
sreče, uspehov in notranjega
miru.
Tomaž Zoran,
predsednik krajevne skupnosti
Bučna vas
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Katarina Črtalič, OŠ Bršljin

OŠ Bršljin v objemu
OŠ Bršljin že tretje leto kot razvojna šola
sodeluje v projektu OBJEM in v letošnjem
šolskem letu je to tudi prednostna naloga
šole. Pozitivni vplivi navedenega sodelovanja
se kažejo na različnih ravneh.
Projekt OBJEM (akronim besed Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) oz. Bralna pismenost in razvoj
slovenščine je projekt, ki je v središče postavil razvijanje
branja in pisanja pri vseh predmetih, ne samo pri slovenščini. Jesenske mesece smo na OŠ Bršljin začeli z aktivnostmi, ki učence še posebej navdušujejo za branje knjig.
Pripravili smo t. i. bralno steno, na katero lahko učenci
napišejo »navduševalnike« za branje knjig, izvedli smo
bralni objem okoli šole, ko smo tako učitelji kot učenci drug
ob drugem brali vsak svojo knjigo; branje v bralnem brlogu
je pomenilo, da v avli šole enkrat na teden beremo skupaj.
Izgovorov, da nimamo časa brati, je vse manj, saj si tudi
v učilnicah različnih predmetov vzamemo čas za branje in
skupaj beremo – glasno ali tiho. V šolski knjižnici so bile
na ogled razstave knjig, predstavitve knjižnih dogodkov
ter vrsta drugih zanimivih srečanj s knjigami.
Sodelovanju v projektu gre pripisati tudi vse bolj uveljavljeno obliko izvajanja pouka na OŠ Bršljin, tj. obliko
formativnega spremljanja. Že ko stopimo v posamezne
učilnice, vidimo, da šolske mize niso več poravnane v vrste,
ampak so postavljene tako, da učencem omogočajo več
sodelovanja. Učenci se pri učnih urah učijo iz pripravljenih
gradiv, strokovnih knjig, z vodenimi pogovori s sošolci in
učitelji, z izdelovanjem povzetkov, pisanjem razmišljanj,
utemeljevanjem mnenj. Najpomembneje je, da ob tem ves
čas ozaveščajo svojo učno pot, da se zavedajo, da so sami
odgovorni za to, ali bo naloga narejena ali ne, in seveda,
da dobro narejeno delo prinaša uspehe.
OBJEM je prinesel novosti tudi v drugo delo učiteljev.
Na OŠ Bršljin učitelji v sklopu akcijskega raziskovanja
razvijamo sodobne didaktične pristope, jih evalviramo
ter izmenjujemo med sabo in z drugimi šolami v projektu. Učilnice odpiramo medsebojnemu hospitiranju in ga
jemljemo kot del učenja učiteljev in pridobivanje izkušenj.
Po zelo dobrodošli izkušnji, ki jo je prinesla izmenjava
prakse z OŠ Franceta Prešerna iz Črenšovcev, nas čaka še
drugo mreženje šol, in sicer s šolami celjske regije.

Foto: Majda Dobravc, Manca Može, Nataša Rustja

Celico naredim
in se učim
V sedmem razredu smo pri naravoslovju oblikovali štiri
skupine. Vsaka je imela nalogo, da naredi načrt in izdela model celice. Izdelovali smo celice rastlin, živali, gliv in bakterij.
Prvo uro je po skupinah vrelo od zamisli, kakšno celico
bomo naredili, katere materiale potrebujemo in kdo jih bo
prinesel k naslednji uri naravoslovja.
Večina učencev je prinesla ustrezne materiale in delo je
lahko steklo. V vsakem razredu je bilo živahno in ustvarjalno
vzdušje.
Modele celic smo izdelali v dveh šolskih urah. Morali smo
kar pohiteti, ker je bilo potrebno vse tudi pospraviti. Že
med prvo uro pouka smo začeli z oblikovanjem kriterijev
ocenjevanja za končni izdelek. Kriterije smo dopolnili tudi
med potekom izdelovanja celic.
Vsaka skupina je nato predstavila svojo celico. Obvezna je
bila razlaga legende, ker so bile npr. vakuole zelo različnih
oblik. Tudi mitohondriji, kloroplasti in jedro so deli celice, ki
smo jih različno predstavili. Za polpropustno membrano smo
uporabili kar povoj, za steno celice pa škatlo »pizza to goo«.
Za predstavitev smo potrebovali dve šolski uri. Točkovali
smo predstavitev skupine in bili ponekod še bolj strogi kot
učiteljica. Šolsko delo je zahtevno, ocenjevanje pa tudi ni
enostavno.
Potrebno je upoštevati veliko kriterijev.
Kljub temu smo bili z ocenami večinoma zadovoljni, najpomembnejše pa je, da sedaj res »obvladamo« zgradbo celic.
								
Učenci 7. r. OŠ Bršljin
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Sedmošolci so v šoli v naravi v Trilobitu sestavili pesem.
Navdih so našli v naravi in vremenu.

Rovtarski bluz
Oj, pozdravljene deževne Rovte,
od jeseniške železarne v prah zavite,
s hribi, z manganovo in sideritno rudo oblite.
Preteklost vaša bila je kruta,
saj ledena kraljica milijone let vam je kraljevala,
z ledeno haljo vas ovila, z ledeno palico krotila.
A sonce vroče bilo je močnejše,
prehitro je led stopilo,
ga v prečudovite potočke spremenilo.
Ledeniška jezera so pod in med gorami ostala,
številnim enodnevnicam, mladoletnicam in vrbnicam
življenjski prostor dala.
Z vrh gora so se beli kamni, balvani pod pritiski ledu privalili,
med vožnjo v dolino rebrastega praraka povozili.
Ta postal je slavni TRILOBIT,
ne vemo al˝ bil je prijazen al zabit.
Ejga, še dobro, da so se fosili ohranili
in nam vsaj nekaj zapletene preteklosti odkrili.
Gal Jurij Kovačič, Anja Novak
in učiteljica Nevenka Gabrijel

Jabolčna pita
Menim, da je pomembno, da se že mladi naučimo kuhati in
peči, saj nam bo to pomagalo, ko bomo študirali in ko bomo
imeli družino. Takrat bomo znali sami narediti okusne jedi
in sladice in nam ne bo treba kupovati hitre hrane, ker je to
nezdravo. S tem tudi bolje izkoristiš svoj prosti čas, namesto
da igraš igrice na telefonu. S pripravljeno sladico lahko koga
razveseliš in mu polepšaš dan. Ker je imela moja babi rojstni
dan in imamo vsi v naši družini radi pito, sem se odločila,
da jo spečem.
Pri pripravi jabolčne pite sem za testo uporabila: 1 jajce, 3
rumenjake, 45 dag moke, 1 maslo, 20 dag sladkorja, 2 vrečki
vaniljinega sladkorja, 1 pecilni prašek, limonin sok in limonino lupino. Za nadev pa: 6 jabolk, cimet, 2 žlici sladkorja,
malo drobtin, limonin sok, marmelado in vrečko vaniljinega

sladkorja. Uporabila sem nož, strgalnik, skledo, lonec, tehtnico, kuhalnico, pekač ter valjar. Najprej sem jabolka oprala, jih
olupila in naribala. Nato sem jih prepražila. Na dno lonca sem
dala 2 žlici sladkorja, nato pa še naribana jabolka. Počakala
sem, da so se prepasirala in potem dodala malo drobtin, cimet,
vaniljo in sok ene limone. Zaradi cimeta so se obarvala rjavo
ter imela še lepši vonj. Potem sem jih dala hladit in medtem
naredila testo. V posodo sem dala 45 dag moke, 1 pecilni prašek ter dobro premešala. Nato sem dodala še sladkor, 2 vrečki
vaniljinega sladkorja, 1 jajce, 3 rumenjake, maslo, limonino
lupino in limonin sok. Vse skupaj sem dobro premešala z rokami. Bilo je nadležno, ko se mi je testo lepilo na roke, a sem
ga s pomočjo moke odstranila. Testo sem gnetla toliko časa,
da je postalo gladko. Nato sem ga razdelila na dva dela. Manjši
del testa sem dala v zmrzovalnik za pol ure, da se je strdil.
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Večji del pa sem enakomerno razvaljala
v pekač in ga premazala z borovničevo
marmelado. Ko so se naribana jabolka
ohladila, so že res lepo dišala in sem se
težko uprla skušnjavi, ampak najprej
sem jih morala enakomerno porazdeliti
po vsem testu. Ko je minilo pol ure, sem
bila res navdušena, saj sem zmrznjeno
testo lahko končno naribala po jabolkih

in pito dala peč v segreto pečico na 200
˚C. Ko je bila pita lepe rumene barve,
sem zmanjšala temperaturo in nestrpno
čakala, da se do konca speče. Ko je bila
končno pečena, pa sem morala čakati še
eno uro, da se je ohladila. Po neskončno
dolgi uri sem jo narezala na koščke in jo
postregla. Okraševala je nisem, saj so se
mi že brez okraskov cedile sline.

Prinesla sem jo na mizo in vsi so že
nestrpno čakali, da jo poskusijo. Oči je
kar pozabil zapreti usta, ko je videl, da
mi jo je uspelo speči. Poskusila sem jo
tudi sama in res je bila zelo dobra, pa
še ponosna sem bila nase, da mi jo je
uspelo narediti. Vsi so pito pohvalili in
tako sem dobila voljo do ponovne peke.
Brina Brudar, 8. r.

Izvajamo prevoze v
mednarodnem prometu:
• prevoz vseh vrst vozil
• prevoz plovil (tudi izrednih
dimenzij)
• prevoz klasičnega tovora
• logistika

Adria Mobil d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenija
T. 07 393 71 00
sl . adria - mobil . com
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Avtohiša
Makoma
Avtohiša Makoma je podjetje z več kot 20 letno tradicijo
v prodaji in servisu novih in rabljenih vozil znamke BMW
in Mazda. Do danes smo se močno izpopolnili v naši ponudbi. V naši široki paleti vozil ponujamo več programov
za nova, mlada, malo rabljena in rabljena vozila. V sodobni
servisni delavnici pa zadovoljimo vsako težavo vozil, saj
nudimo mehanične, vulkanizerske, kleparske in ličarske
storitve. Našo ponudbo storitev še dopolnjuje distribucija
rezervnih delov in servisne opreme.
Poskrbimo, da je vaše vozilo vedno v dobrih rokah. Tradicija in kakovost sta zato besedi, ki jih v našem podjetju
obravnavamo skrajno resno. Stranke postavljamo na prvo
mesto, zato se vsakemu kupcu posebej posvetimo čim bolj
osebno. Vsako ponudbo prilagodimo na potrebe in želje
uporabnika in delimo uporabne nasvete za njegovo vozilo.
Trudimo se, da se vsaka, še tako zahtevna želja stranke v
podjetju uresniči.
Verjamemo, da je korekten nasvet in občutek, da stranke
poslušamo in razumemo, tisto, kar pripelje do obojestranskega zadovoljstva. Kar pa se lahko najbolje uresniči le, ko

vsak od zaposlenih prispeva svoj del strokovnosti za skupen
uspeh.
Naš cilj je zagotoviti kakovostno opravljene storitve. V
podjetju zato kader redno izobražujemo in izpopolnjujemo
na področjih prodaje, servisa in administracije. Zavedamo
se, da je stranka na prvem mestu, zato bomo strokovno
usposobljeni, prijazni in ustrežljivi sodelavci poskrbeli za
njeno dobro počutje ter se trudili, da se bodo rade vračale
k nam in nas priporočale svojim znancem in prijateljem.
Avtohiša Makoma
Bršljin 2
8000 Novo mesto
Tel.: 07 393 42 00
E-mail: info@makoma.si
Web: www.makoma.si

oglasno sporočilo

MAZDA 2
EOM 0%*

Kombinirana poraba goriva WLTP: 4,3 – 5,7l/100 km. Emisije CO2: 111 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX:
0,0086g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev: 0,00011g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 1,12x10E11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba velja do
31.12.2019. *Financiranje brez obresti. Velja za vozila iz zaloge.

AVTOHIŠA MAKOMA / NOVO MESTO
DRIVE TOGETHER
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Utrip v podjetju Ursa Slovenija
V podjetju Ursa Slovenija
d. o. o. smo konec leta 2018
menjala lastnike. Od takrat
smo v okrilju družbe Xella
International GmbH, ki ima
sedež v Duisburgu v Nemčiji.
Podjetje Xella je dobro pozicionirano
v evropski gradbeni industriji. Blagovna
znamka Ytong- izdelki iz porobetona,
so dobro poznani tudi v slovenskem
prostoru. Xella zaposluje skupno preko
6.100 ljudi v 91 proizvodnih enotah in
posluje v 30 državah sveta. Ursa ostaja
kot samostojna poslovna divizija v okviru grupe Xella.
Z zamenjavo lastnikov v podjetju
Ursa ostajamo trdno na začrtani poti
zavezani postati preferenčni partner
pri varčevanju z energijo in ustvarjanju
zvočnega udobja v gradbeništvu za
izdelke iz mineralne steklene volne in
ekstrudiranega polistirena. Pri našem

delovanju ostajamo zavezani jasnim
okoljskim ciljem:
■ Preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja na izvoru,
■ zmanjševanje količine toplogrednih
plinov, nadzor nad emisijami v zrak,
■ izpolnjevanje zakonsko predpisanih
zahtev,
■ opuščanje in nadomeščanje nevarnih
snovi v procesu,
■ zmanjševanje količin odpadkov,
■ racionalizacija porabe energentov in
vode,
■ uporaba NRT/BAT tehnologij,
■ usklajenost sobivanja z lokalno skupnostjo.
Zaveze niso le črke na papirju temveč jih uresničujemo s konkretnimi
aktivnostmi. Tako smo v letu 2017 izvedli remont steklarske peči. V sklopu
investicije v vrednosti 3 mio € je bila
zamenjana steklarska peč, ki ima pričakovano življenjsko dobo 6-8 let. Z investicijo ohranjamo enako proizvodno
kapaciteto, izboljšali smo energetsko

učinkovitost, uporabljeni so novejši,
trajnejši materiali, nova peč omogoča
izboljšanje kvalitete izdelkov, bistvenega
pomena za lokalno skupnost pa predstavlja izboljšava elektrofiltra peči s katero
se zmanjšujejo emisije snovi v ozračje.
V preteklih dveh letih smo uvedli
izboljšave na področju voda. Vzpostavljen je bil zaprt krog črepinjske vode
in zaprt krog hladilne vode. To pomeni,
da načrpane vode ne vračamo v reko
Krko. Poraba vode se nam tako iz leta
v leto zmanjšuje. V 2010 smo porabili
približno 200.000m3 načrpane vode, v
letu 2018 pa le še dobro četrtino tega.
Ključne meritve emisij na visokem
dimniku so že od uvedbe mokrega
elektrofiltra v letu 2010 bistveno pod zakonskimi mejnimi vrednostmi. Skupni
izmerjeni prašni delci so tako na nivoju
10% zakonske mejne vrednosti.
Zaradi novosti, ki jih uvaja Evropska
zakonodaja, smo v 2017 pristopili k
izdelavi izhodiščnega poročila stanja

Vesele božične in
novoletne praznike
ter vse lepo v
prihajajočem
novem letu.

URSA_oglas_210x148mm_11-2019.indd 1

8. 11. 2019 09:22:32
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zemlje in podzemnih voda in oceni možnosti onesnaženja. Za ta namen so bila
izvedena vzorčenja zemljine ter izdelanih
pet vrtin globine do 30 metrov za spremljanje podzemnih vodnih tokov in stanja
čistosti le teh.
Uvedene so bile izboljšave v tehnologiji,
ki vplivajo na lastnosti izdelkov. V 2017
smo pridobili okoljski znak za proizvode
Modri angel (angleško Blue angel). Za pridobitev tega je bilo potrebno dokazati, da se
v procesu ne uporablja določenih nevarnih
snovi, poudarek pa je na sproščanju snovi
iz izdelka v fazi uporabe. Gre za okoljsko
oznako I. vrste po standardu SIST EN ISO
14024:2002.
Že v letu 2013 smo pridobili okoljsko
deklaracijo tipa III, EPD (deklaracija proizvoda) s katerim se definira vpliv izdelka
na okolje v njegovem življenjskem krogu
(t.i. LCA analiza). Izdelana je bila za module A1 – A3 (od surovine do skladišča).
URSA GW izdelki imajo certifikat zdravstvene neoporečnosti steklenih vlaken,
kar stalno dokazujemo z EUCEB/RAL
certifikatom.
Naš slogan je »URSA goes green«, s katerim želimo poudariti večjo ozaveščenost
uporabnikov pri izboru boljših izolacijskih
materialov.
Podjetje URSA z izdelki za izolacijo stavb
nadaljuje tradicijo razvoja inovativnih izolacijskih materialov ter tvorno sodeluje v
zavezi EU za 20 odstotno zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov v ozračje do leta 2020.
Izdelki BiOnic, ki smo jih na trg lansirali
v letu 2017 so izdelani iz obnovljivih in
recikliranih naravnih virov. URSA izdelki
nudijo energetsko učinkovitost v stavbah
in izboljšujejo kakovost življenja ljudi. V
lanskem letu smo z prodajo naših izdelkov ter aktivnostjo zaposlenih prihranili
več kot 139.000 ton izpustov CO2 emisij.
S tem smo dodatno poudarili naš delež k
zmanjševanju CO2 v globalnem in lokalnem okviru.
Ozrite se po embalaži, saj zelena barva
embalaže poudarja boljše izdelke v naši
prodajni ponudbi.
Tako boste tudi vi sledili »URSA goes
green« in prispevali svoj kamenček v mozaiku zmanjševanja CO2.
Tudi v prihajajočih projektih nam bo
okoljski vidik eden ključnih parametrov
pri odločanju. Prihodnost podjetja vidimo
v stalnem izboljševanju tehnologij, delovne
opreme, delovnih pogojev, okoljski sprejemljivosti in učinkovitosti v vseh pogledih.

Urejamo kar 30 ha površin
Javne površine imajo zelo pomembno vlogo pri
ustvarjanju podobe urejenosti nekega urbanega
okolja in tudi pri prepoznavanju mesta nasploh.
Pri tem pa ne gre zgolj za vizualno
podobo, javni prostor zelo vpliva tudi
na socialni odnos med ljudmi, ki se

tu povezujejo. Na javnem prostoru
se ljudje lahko samo bežno srečujejo,
lahko preživljajo prosti čas, športno
udejstvujejo, doživljajo kulturne dogodke. Na nek način z druženjem na
javnem prostoru gradimo svoj medsebojni odnos, lahko tudi rečemo, da
se učimo živeti skupaj.
Kakšen izreden pomen ima čistoča
in urejenost javnih površin, smo se še
kako zavedali v novomeški Komunali, ko smo pred dvema letoma prevzeli
v izvajanje to dejavnost. V sredini
poletja leta 2018, smo v celoti prevzeli
vzdrževanje t.i. utrjenih površin, lani
poleti, pa smo po koncu koncesije
dotedanjemu izvajalcu, prevzeli tudi
urejanje zelenih površin. Nekateri se
verjetno še spomnijo, da je Komunala
pred mnogimi leti to dejavnost že
izvajala, nekaj nas je tudi v podjetju
s temi izkušnjami iz preteklosti, ki
pa jih je bilo potrebno obnoviti. Si-

cer je mogoče precej graditi na teh
izkušnjah, vendar mesto se je v vseh
teh letih zelo razširilo in spremenilo.
V teh prvih dveh letih smo bili precej orientirani na vzdrževanje dreves,
saj se je izkazalo, da je bilo kar nekaj
let na tem segmentu premalo vzdrževanja. V tem obdobju smo bili priča
nadpovprečnim številom vremenskih
ujm, ki so na drevju povzročala precejšno škodo. Seveda še tako popolno
vzdrževanje ne jamči, da jim ta neurja
ne pridejo do živega, je pa škoda zagotovo manjša.
Urejanje zelenic in gredic pa zahteva dnevno oskrbo in vzdrževanje.
Novo mesto velja za eno bolj zelenih
mest, saj je samo na območju, vključenega v program vzdrževanja, ki ga
izvajamo v Komunali Novo mesto,
več kot 30 ha površin. Največji del
teh površin spada ravno v t.i. prvo
oskrbovalno cono, kjer pa je določena
največja pogostost košnje in ostalih
opravil.
Verjamemo, da številke pri takšnih
opravilih niso najbolj zanimive, pa
vendar nas mimoidoči občani, ko
urejamo gredice zelo pogosto sprašujejo, koliko cvetja letno zasadimo. V
obeh zasaditvah, spomladi in jeseni,
je zasajenih več kot 15.000 cvetlic.
V tej zadnji jesenski zasaditvi smo
izbrali nekoliko drugačno vrsto cvetlic in po številnih odzivih sodeč, je
ta sprememba mnogim všeč.

Vesele božične praznike ter veliko zdravja
v novem letu vam želi
Okrepčevalnica Nina
Vlasta Kump s.p.
Telefon: 041 571 300
Bršljin 1,
8000 Novo mesto

Simon Štukelj
Vodja sektorja splošna komunala
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Ideje za božičnonovoletno večerjo
Božič bolj intimno osebno, družinsko praznovanje, ima novoletno
vse značilnosti množičnega veseljačenja. Današnje praznovanje
božiča je v veliki meri povezano z uživanjem prazničnih jedi.
Božična miza na Slovenskem je predvsem praznična v smislu
različnih jedi, med katerimi izstopa npr. perutnina (puran ali
gos), razne pečenke, divjačina, ribe in morda še prašič, ki je sicer
bolj značilna jed na silvestrovo. Staro pravilo namreč pravi, da je
treba ob koncu leta jesti prašiča, ker z rilcem rine naprej, kokoši
in petelini pa s kremplji praskajo nazaj. Torej simbolična težnja
vstopa in razvoja v novem letu, ne pa oziranje nazaj.
Za pripravo okusne božične ali novoletne večerje ni potrebno,
da si vrhunski kuhar. Očaraš lahko tudi s povsem preprostimi, a
okusnimi jedmi.

Priprava:
Piščanca operite pod tekočo vodo in ga nadevajte
z olupljenimi stroki česna in 3 ali 4 vejicami
timijana. Bučke in melancane narežite na manjše
kose, čebulo na četrtine ter ravno tako koromač.
Krompir pa narežite na osminke.
Piščanca natrite s sokom limone in položite v
pekač, ki ste ga namastili z oljčnim oljem. Potresite ga s soljo, osmukanim timijanom in poprom
v zrnju. V pekač okrog piščanca razporedite
Hrustljavo pečen piščanec z zelenjavo osoljeno zelenjavo, čebulo in koromač ter prilijte
vino. Pekač s piščancem postavite v pečico, ki
in krompirjem iz pečice
ste jo prej ogreli na 200 stopinj. Po približno pol
ure vzemite piščanca iz pečice, ga obrnite in še
Priprava te glavne jedi je nadvse preprosta,
po drugi strani potresite s soljo, timijanom in
saj vse sestavine enostavno naložiš v pekač in
poprom. Po približno eni uri je jed pripravljena.
spečeš v pečici. Priprava pa ti tudi ne bo vzela
veliko časa.
Za 4 osebe potrebujete:
celega piščanca,
oljčno olje,
nekaj vejic timijana,
3 – 4 stroke česna,
sol,
poper v zrnju,
sok polovice limone,
3 bučke,
1 večjega ali 2 manjša jajčevca,
3 – 4 srednje velike neolupljene
krompirje,
1 cel koromač
2 celi čebuli,
1 dcl belega vina.

Medtem dobro operemo limono, naribamo
lupinico in ožamemo sok.
Kuhan ohrovt odcedimo, prelijemo s hladno vodo
in počakamo, da se ohladi. Nato ga narežemo na
polovičke in stresemo v večjo skledo. Po okusu
osolimo in popopramo, dodamo olivno olje,
limonin sok in limonino lupinico ter sestavine
dobro premešamo. Na koncu solato potresemo
z mandljevimi lističi in postrežemo gostom.

Medaljoni oviti s slanino

Za 4 osebe potrebujete:
1 glavo rdečega zelja (približno 1
kg)
1 srednje veliko jabolko
60 g masla
Solata z brstičnim ohrovtom in
2 klinčka
2 žlici cassisa (likerja iz črnega
mandlji
ribeza)
125 ml suhega zrelega burgundca
Potrebujete:
2 žlici sladkorja
800 g brstičnega ohrovta
2 žlici kisa
2 žlici oljčnega olja
sol, poper
1 ščepec soli
6 vejic timijana
1 ščepec popra
8 medaljonov iz svinjske ribice (po
1 limona
70 g)
2 pesti mandljevih lističev
2 žlici olja
8 rezin mesnate prešane slanine
Priprava:
Brstični ohrovt temeljito operemo in očistimo. Na 200 ml juhe
kuhalnik pristavimo lonec, v katerem zavremo 2 žlici vinjaka
1,5 l vode. Krop osolimo in dodamo ohrovt, ki
ga kuhamo približno 20 minut, da se zmehča.
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Čokoladni mousse

Priprava:
Pripravite rdeče zelje, mu izrežite štor in liste
zrežite na tanke trakove. Jabolko olupite, mu
odstranite peške in ga sesekljajte.
Segrejte 40 g masla in dodajte zelje, jabolko in
klinčke. Prilijte malo vode, liker in vino. Zelje
začinite s sladkorjem, kisom, soljo in poprom.
Pokrito dušite 35 do 40 minut, da se zmehča.
Pečico segrejte na 120 stopinj (ventilacijsko na
100). Timijanove lističe osmukajte in jih
sesekljajte. Medaljone solite in poprajte. Na
vročem olju jih popecite z vseh strani. Posujte jih
z malo timijana in jih ovijte s slanino. Položite jih
v pekač za narastke in jih postavite v pečico za
25 do 30 minut.

Potrebujete:
200 g jedilne čokolade,
70 g masla,
3 dl sladke smetane,
2 žlici medu,
2 jajci,
malo viskija.
Priprava:
Maslo in čokolado stopite v vodni kopeli.
Stepite jajca in med, nato dodajte stopljeno
čokolado (ne sme biti prevroča, saj v nasprotnem
primeru jajca zakrnejo).
Prilijete malo viskija ter premešate.
Na koncu v čokoladno-jajčno zmes rahlo
vmešajte še stepeno sladko smetano.
Tako pripravljeno čokoladno zmes prelijte v
Maščobo, ki je ostala od peke mesa, zalijte z juho kozarce in postavite v hladilnik.
in vinjakom ter omako nekoliko povrite, da se
zgosti. Omako odstavite, ji primešajte preostalo DOBER TEK VAM ŽELIM!
maslo in jo po potrebi še začinite.
Rdeče zelje razdelite po krožnikih, nanj položite Pripravila in priredila:
po 2 medaljona in ju prelijte z omako. Poleg se Andreja Ravbar
priležejo krompirjevi cmoki, njoki ali krompirjev
pire.
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M STUDIO salon pohištva v Bršljinu
Podjetje M STUDIO smo odprli leta 2010 v manjšem
salonu na Ljubljanski cesti v Novem mestu, z idejo, da si
kupec z našo pomočjo na enem mestu v celoti opremi hišo
ali stanovanje.
Priporočila zadovoljnih strank so spodbudila veliko povpraševanje, kar je bil razlog za selitev sprva v Rialto center,
pred dvema letoma pa smo kupili lastne prostore.
Januarja 2018 je tako sledila selitev in odprtje sedanjega
salona na naslovu Bršljin 18a, za BMW Makomo, oziroma
nasproti gostilne Kump.

Pri nas vam nudimo:

•  individualno in strokovno svetovanje ter izris postavitve
oz. ureditve bivalnih prostorov in kuhinj,
•  prodajo in montažo kuhinj, vgradnih omar, spalnic,
otroških ali mladinskih sob, predsobe in dnevne sobe,
jedilnice, sedežne garniture, ležišča in notranja vrata,
•  organizacijo dostave in odvoza po potrebi, ali celostne
preureditve prostorov,
• izdelavo pohištva po meni, če naši dobavitelji ne ponujajo
tistega, kar iščete, ali pa vaš prostor tega ne dopušča.
Poleg vrhunskega slovenskega proizvajalca pohištva
ALPLES iz Železnikov, vam ponujamo kuhinje in pohištvo
tudi drugih blagovnih znamk, nekaj tudi iz uvoza, saj lahko
tako ugodimo tudi manj zahtevnim kupcem.

Jedilnica je sestavni del vsake kuhinje, tako najdete pri nas
klopi, stole in mize priznane slovenske znamke MURALES
in nekaterih iz uvoza.
V spalnici mora biti tudi kakovostno ležišče za udobno
spanje, zato je ponudba proizvajalcev OPTIMO, LAGEA in
MOJSAN odlična izbira.
Sedežne garniture iz naše ponudbe so zelo kakovostne
izdelave in nudijo ugodje dolga leta.
Lahko izbirate med proizvajalci HOJA, MEBLAR, ČIMO
in DODIĆ in med njihovo ponudbo zagotovo najdete barvo,
postavitev ali dimenzijo, ki vam ustreza.
Izredno ponosni smo na ponudbo notranjih vrat. Poleg
ugodne cene je naša prednost tudi izdelava po meri, hitra
dobava in strokovna montaža.
V ponudbi so obdelave v foliji, lak ali furnir, možne so
tudi razne zasteklitve, nadsvetlobe, predelave in dodelave.
Po konkurenčnih cenah vam nudimo tudi belo tehniko,
kuhinjske nape, pomivalna korita in pipe.
Vabljeni na obisk in ogled naše ponudbe, v veselje in zadovoljstvo pa nam bo, če postanete naš kupec.
Ob tej priložnosti Vam voščimo lepe ter vesele praznike
in naj bo leto 2020 zdravo in srečno.
Ekipa M studio salon pohištva
oglasno sporočilo
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Devet let lekarne v Bršljinu

Oktobra 2010 je v Hederi v Bršljinu svoja vrata odprla lekarna, enota
Dolenjskih lekarn, ki ste jo krajani
Bršljina težko čakali. Prva leta je na
slabšo poslovno uspešnost vplivalo več
dejavnikov, med drugim tudi odprtje
nakupovalnega središča Qlandia in
s tem povezana manjša obiskanost
trgovske cone v Bršljinu. Vendar je s
ponovno oživitvijo trgovske cone in
pa predvsem z vašo pomočjo obisk
lekarne z leti naraščal, tako da lekarna
zadnja leta posluje uspešno.
V lekarniški dejavnosti moramo
nenehno skrbeti tudi za strokovnost in slediti vsem standardom, ki
zagotavljajo strokovno, prijazno in
varno storitev za obiskovalce lekarne,
ki so nemalokrat bolni ljudje. Naši
farmacevti se zato kontinuirano izobražujejo tako na strokovnem kot
tudi na drugih področjih. Pri izdaji
zdravil na recept morajo farmacevti
opraviti čedalje več administrativnih
postopkov, ki podaljšujejo čas izdaje.
Za daljše čakanje in posledično gnečo
v lekarni se vam iskreno opravičujemo. Smo pa zato poskrbeli, da sedaj v

lekarne in sledi aktualnim predpisom
v lekarniški dejavnosti, in pa novo
zunanjo podobo, ki jo načrtujemo za
vse enote Dolenjskih lekarn. Tako bo
Lekarna Bršljin še bolj vidna in bo
privabila tudi kakšnega obiskovalca,
ki bo šel mimo po naključju.
Zahvaljujem se vsem krajanom
lekarni redno delajo štiri farmacevtke,
Bršljina,
ki redno obiskujete lekarno
občasno pa jim na pomoč priskoči še
farmacevtska tehničarka.
in tako poskrbite, da posluje uspešno.
Vsekakor v lekarni ne izdajamo Vsekakor se bodo naši farmacevti še
samo zdravila, temveč k nam hodite naprej trudili, da vam pomagajo rešiti
tudi po druge izdelke. In ker želimo
vaše zdravstvene težave. Še naprej vam
slediti vašim željam in potrebam, smo
v zadnjem letu ponudbo v lekarni bodo strokovno svetovali o pravilni in
obogatili z večjo izbiro prehranskih varni uporabi zdravil ter vam pomadopolnil ter kakovostne kozmetike gali pri izbiri ustreznega prehranskega
različnih znamk. Ponosni smo tudi dopolnila ali drugega izdelka, ki ga
na svoje galenske izdelke, ki obsegajo boste potrebovali.
različna mazila, čaje, sirupe in tudi
Želim vam prijetno preživljanje
negovalne izdelke. V prednovoletnem
prazničnega decembra in veliko
času pa bomo poskrbeli tudi za manjša
darilca za zveste obiskovalce lekarne. zdravja in zadovoljstva v novem letu,
V kratkem načrtujemo še nekaj iz- ki prihaja!
OGLAS lekarne,
4x2-2008
8/22/08
Mag. Miroslava 7:30
Abazović,
boljšav znotraj prostorov
ki
bo omogočala boljšo funkcionalnost
direktorica Dolenjskih lekarn

Srečno in zdravo v novo
leto 2020
vam želi

www.dolenjske-lekarne.si

Kolektiv cvetličarne Colarič vam ob prihajajočih
prazničnih dneh želi vesele praznične dni
ter da vam novo leto prinese nove uspehe
in svež zagon.

Gedžo, gostilna in prenočišča, d.o.o.
Bršljin 37,
8000 novo mesto

BRŠLJINSKE novice je glasilo KS Bršljin. Uredniški odbor: Svet krajevne skupnosti Bršljin. Besedila niso lektorirana. Pridržujemo si pravico do okrajšave člankov. Izhaja po
potrebi v nakladi 1200 izvodov in se razdeli vsem gospodinjstvom in podjetjem v KS Bršljin brezplačno. Grafična realizacija Tomograf Novo mesto.
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Čarobne praznike
ustvarjamo
skupaj

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26, www.spar.si

NOVO MESTO Bršljin

