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Vesele božične praznike,
veliko zdravja in blagostanja,
topline in prijateljstva
in sreče v letu 2009
Vam želi
Svet krajevne skupnosti Bršljin

Zajela nas je že predpraznična evforija. Ceste polne avtomobilov, trgovine polne kupcev
in misel na recesijo. Za nami je težko leto. Veliko načrtovanih del je obstalo in živimo v
pričakovanju boljšega leta 2009. Bo res?
Včasih so rekli »bo kakršno si boste naredili«. Nekaj je res na tem. Vse pa tudi ne.
Velikokrat smo v letošnjem letu slišali, da občina nima denarja. To smo občutili tudi krajani
naše krajevne skupnosti. Tako zaključujemo leto 2008 z grenkobo, ker nekaj naših načrtov
ni bilo realiziranih. Pa vseeno gledamo v prihodnost z jasno mislijo in iskrečimi očmi.
Z močno voljo in zagnanostjo smo se pripravljeni spopasti z novimi izzivi.
Želimo, da bi leto 2009 preživeli v zdravju in karseda prijetno.
Svet Krajevne skupnosti Bršljin
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KS Bršljin v letu 2008
Leto 2008 je tako kot vse tudi našo KS Bršljin zaznamovalo pomanjkanje
finančnih sredstev.
Tako smo kar nekaj planiranih del prenesli v leto 2009.
V pripravi pa imamo projektno dokumentacijo za obnovo Bršljinske ceste.
Pri financiranju dokumentacije pomaga tovarna Ursa. Nujno potreben je

pločnik od Straške ceste do tovarne Krka
v Cegelnici. Na tem
delu sedaj ni pločnika
in pešci so zrinjeni s
ceste.Za namembnost
izgradnje pločnika nam
je finančno priskočila na pomoč tovarna
zdravil Krka.
Veseli smo prenove
avtobusnih postajališč
in prenove pešpoti v
Brezovem logu. Otroški igrišči na Klemenčičevi ulici in v spodnjem
Bršljinu sta dobili lepšo
podobo. Za igrišče v
Cegelnici pa je potrebna ureditev dokumentacije. Napeljava javne
razsvetljave je žal ostala
za prihodnje leto, prav
tako preplastitve cest,
obnova Straške ceste z
izgradnjo pločnika od
križišča z Mirnopeško
cesto do Čefidlja. Da
je potrebno odstraniti
stare barake (garaže)
okoli blokov in jih zamenjati, tam kjer je
to potrebno z novimi,
varnimi in očesu prijaznejšimi se je pokazalo tudi ob nedavnem požaru. Zato
ponovno pozivamo lastnike, da poskrbijo za ureditev. Rešitev lahko najdemo
tudi s skupnimi močmi.
Svet krajevne skupnosti Bršljin je še vedno odprt za vse vaše predloge
in vsakršna pomoč podjetij, ki delujejo pri nas je dobrodošla. V leto 2009
gledamo z optimizmom in vsako opravljeno delo je nov kamenček v našem
mozaiku lepšega in modernejšega Bršljina.
Joži Šepetavc

Končno pričakova
Svet KS Bršljin je že na začetku svojega
mandata pripravil plan predvidenih investicij, med katerimi je najpomembnejša in tudi
najdražja rekonstrukcija Bršljinske ceste od
železniškega prehoda do gostilne Čefidl.
Zavedamo se, da je potreb po obnovah
občinskih cest v novomeški občini bistveno
več kot je na razpolago sredstev. Zato je
svet KS zaprosil podjetje Ursa Slovenija d.d.
Novo mesto za pomoč pri sofinanciranju
projektne dokumentacije. Vodstvo je naši
prošnji ugodilo in v letošnjem letu je bila že
podpisana pogodba med MO Novo mesto in
podjetjem Ursa za sofinanciranju stroškov
projekta v višini tretjine vrednosti. Seveda
gre za začetne stroške (cca 53.000 €), ki so v
primerjavi s ceno celotne izvedbe investicije
(cca 1 mio €) pravzaprav zanemarljivi, pa
vendar ne tako majhni.
Ugotovitev, da gre čez Bršljinsko cesto povprečno čez 8.000 vozil dnevno je presenetila
vse, razen krajanov, ki smo dnevno soočeni
z temi problemi. Geomehanske raziskave so
tudi pokazale, da je ustroj ceste popolnoma
neustrezen in da jo je potrebno rekonstruirati do 60 cm globine. (To lastniki okoliških
hiš, ki jim neustrezno cestišče načenja
temelje, že zelo dobro vemo.) Predstavniki
mestne občine – oddelka za KS, so že pozvali
upravljalce infrastrukturnih vodov, da bi jih
sočasno prenovili. Veliko razumevanje so takoj pokazali predstavniki Komunale, ki bodo
obnovili vodovodni in kanalizacijski sistem
(ločitev meteorne kanalizacije od fekalne)
in Telekoma, ki bodo takrat položili optični kabel. Pričakovanega odziva pa ni bilo s
strani Elektra, od katerih smo pričakovali, da
bodo grde kable, s katerimi je stari del Bršljina prepleten, le spravili pod zemljo. Vseeno
bomo nadaljevali z aktivnostmi do njih, ker
se zavedamo, da se le na tak način lahko izognemo naknadnemu prekopavanju. Občina
mora preveriti pogodbo z Gratelom oz. T-2,
da ne bi prišlo do kakšnih odškodnin.
S projektanti in g. Bratičem iz občine smo
do sedaj imeli že dva sestanka na temo poteka trase. Predvideno je, da bo cesta široka
2 x 3 m z obojestranskim pločnikom širine
po 1,5 m. Pri Čefidlu je predviden semafor,
ki bo opozarjal na zaprtost ramp in tako preusmeril promet na Ljubljansko cesto preko
viadukta ali na severno obvoznico. Železniška inšpekcija že dalj časa grozi z zaprtjem
prehoda železnice na Foersterjevi ulici, ki
ne ustreza nobenim varnostnim zahtevam.
Zato se predvideva nov prehod bližji gostilne
Kump. Na drugem koncu (pri Čefidlu), pa bi
z rekonstrukcijo končali tik za kapelico, ker
se bo križišče reševalo šele ob posodobitvi
Straške ceste do semaforja.
Zgrajen bo nov most z bistveno blažjim
radijem kot je danes. Na ta način bo odpravljen najnevarnejši odsek na tej cesti, ki
zaradi lomljene osi onemogoča normalno
srečevanje avtomobilov in je botrovalo že
marsikateri nesreči.
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vana rekonstrukcija bršljinske ceste
Veliko razprave je bilo okoli
avtobusnih postajališč, za katere
je projektant v drugi fazi pred-

tej strani ceste se ohranja.
Še večje težava je z lociranjem postajališč v
nasprotni smeri. Prvo je predlagano na novi

(nasproti gostišča Geđo), kjer je dovolj prostora. Ali pa na občinski parceli pred mostom
(parkirišča Malnar). V obeh primerih bi

lagal rešitve, ki jih bo potrebno še
doreči. Predvidenih je več lokacij:
tako na občinski zemlji kot zasebni. Svet KS bo podpiral take
rešitve, ki bodo v prid krajanom
in cenovno ustreznejše. Projektant predlaga premik obstoječega
postajališča pri Čefidlu na novo
lokacijo med slaščičarno in starim
mostom nasproti ceste do trgovine KZ Krka. Lokacijo je potrebno
bolj preštudirati z vidika varnosti,
ker je tu skoncentriran tako avtomobilski kot peš promet zaradi
trgovine. Drugo postajališče na

lokaciji nasproti Kumpovega gospodarskega
poslopja (na parceli Deželan), drugo pa kar
na cesti (brez ugreznjenega cestišča) ob parkiriščih KZ Krka (nasproti gostišča Geđo).
Ta rešitev naj bi bila začasna in sicer do
prenove celotne Straške ceste do semaforjev
pri Muhaberju, ko bi se prealocirala nanjo.
Predlog ima pomanjkljivosti, saj ustavljanje
avtobusa na zelo prometnem cestišču z vidika varnosti ni primerno, pa čeprav bi šlo
za kratkoročno rešitev. Vprašanje je, kako
daleč v prihodnosti je posodobitev te ceste
odmaknjena, da ta »začasnost« ne bi postala
trajna ali dolgoročna. Zato je ustreznejša
varianta postajališča na parkirišču KZ Krka

bila zagotovljena varnost. Argument proti
zadnjemu je neracionalnost zaradi prevelike
bližine obeh postajališč na isti strani ceste
in odmaknjenost za potnike blizu bivšega
Novoteksa.
Dogovorjeno je, da bo projektna dokumentacija in dovoljenje za gradnjo v mesecu
marcu 2009, potem pa bo potrebno začeti
zbirati sredstva za njeno izvedbo. Občina
ima v prihodnjem letu velik proračunski
primanjkljaj, zato bomo morali storiti vse,
da bi k financiranju pritegnili tudi podjetja,
ki to cesto koristijo. V KS Bršljin je veliko
uspešnih in velikih podjetij: od Urse in Krke,
ki sta do sedaj vedno priskočili na pomoč,
do Adrie Mobil, Cestnega podjetja, BTC
(če naštejemo samo največje), do vojske,
ki je že ponudila pomoč s svojim strojnim
parkom.
Predstavljen je oris aktivnosti s predlogi in
problematiko. Pričakujemo pripombe krajanov, da bo prenovljena cesta res obogatila
kvaliteto bivanja krajanov.
Cirila Zajc

Uradne ure za krajane KS Bršljin
Vsak prvi torek v mesecu od 17. do 18. ure
Istočasno izvaja KORK Bršljin merjenje krvnega pritiska.
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zaklonišča

Predstavitev občinskih služb
in oddelka krajevne skupnosti
Kako prestaviti vlogo občine, da bo njen
pomen in vloga razumljiva tako občanu,
ki z njenim delovanjem nima izkušenj; ali
občanu, ki v svoji miselni predstavi od nje
pričakuje več od njenih pristojnosti; ali občanu, ki je zaradi lastnih izkušenj z njenim
delovanjem nezadovoljen.
Občina ni podjetje, katerih izdelke se da
kupiti na trgu, in če nam ne ustrezajo ali
zaradi visoke cene ali slabe kvalitete, gremo
pač h konkurentu. Delovanje občine je specifično in določeno z ustavo. Pa vendar jo
lahko gledamo kot neko posebno podjetje,
ustanovljeno zato, da »proizvaja« specifične
izdelke - imenovane javne storitve. Občani
pričakujemo in si želimo, da bi bile te storitve
kakovostne, hitre in prijazne krajanom. In če
bodo hkrati še poceni, bodo naši davki nižji.
In vsi si tega želimo. Vendar žal, če z njenimi
storitvami nismo zadovoljni, ne moremo
izbrati druge občine!
Občina v širšem smislu je skupnost prebivalcev, ki prebivajo na nekem zaokroženem
območju in jih povezujejo skupni interesi.
Imenujemo jo lokalna samouprava, ki ima
pravico in sposobnost, da samostojno ureja
in opravlja javne zadeve iz pristojnosti, ki jih
daje ustava. Te javne zadeve pa vplivajo na
kvaliteto življenja in delovanja občanov na
njenem območju. Obsegajo gospodarjenje z
občinskim premoženjem; razvoj gospodarstva, gostinstva, turizma in kmetijstva; načrtovanje prostorskega razvoja občine; javne
službe s področja sociale tako za družino,
otroke in ostarele; urejanje okolja, komunalno opremljenost, izgradnjo občinskih cest,
izobraževanje, šport, kulturo in podobno.
Skratka, cilj delovanja občine je v čim večji
meri zadovoljiti občane v njihovih javnih in
skupnih interesih.
Občina Novo mesto je ena od 11. mestnih
občin v Sloveniji. Ima tri organe, od katerih
je najvišji občinski svet kot »parlament
občine«. Sprejema odloke, ki imajo za občane enak pomen kot zakoni za državljane.
Župan je najvišji izvršilni organ občine. Jo
predstavlja in zastopa ter občinskemu svetu
predlaga občinsko zakonodajo (proračun,
odloke, razne akte). Nadzorni svet kot tretji
organ pa nadzira delovanje občine v smislu
porabe, namenskosti in smotrnosti občinskih sredstev in sredstev vseh uporabnikov
njenega proračuna.
Za izvajanje strokovnih, upravnih in razvojnih nalog je pristojna občinska uprava.
Njeno delo usmerja in nadzira župan, vodi
pa direktor.
Da bi občani dobili boljšo sliko o vsebini
delovanja Mestne občine Novo mesto in
njenih storitvah, predstavljamo organizacijo
občinske uprave. Ta ima osem samostojnih
oddelkov, ki vsebinsko zaokrožajo posamezne dejavnosti in sicer:

1. ODDELEK ZA RAZVOJ IN
PREMOŽENJSKE ZADEVE S
SLUŽBAMI:
• Služba za investicije in razvoj (obrt in podjetništvo; stavbna zemljišča)
• Služba za premoženjske zadeve
2. ODDELEK ZA KOMUNALNE
ZADEVE, KRAJEVNE SKUPNOSTI
IN KMETIJSTVO
• Komunalno, cestno gospodarstvo - izvajanje gospodarskih javnih služb, vzdrževanje
občinskih cest, komunalne infrastrukture
in investicije
• Prometna varnost in varovanje javnih
površin – mestni potniški promet, vzdrževanje, investicije
• Krajevne skupnosti
• Služba za kmetijstvo – investicije v kmetijstvo in gozdarstvo
3. ODDELEK ZA PROSTOR
• Prostorski akti, lokacijske informacije
4. ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI
predšolska vzgoja, izobraževanje, znanost,
šport, kultura, mladina, zdravstvo, sociala,
Romi
5. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
• Pravna služba
• Glavna pisarna
• Služba za informatiko
6. OBČINSKI INŠPEKTORAT
• Mestni inšpektorat
7. ODDELEK ZA FINANCE IN
RAČUNOVODSTVO
8. SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN
REŠEVANJE
• civilna zaščita, požarna varnost,

Svet krajevne skupnosti pretežno sodeluje s
predstavniki Oddelka krajevnih skupnosti,
zato v nadaljevanju ta oddelek podrobnejše
predstavljamo.
ODDELEK KRAJEVNE SKUPNOSTI V
OBČINSKI UPRAVI
Oddelek skrbi za koordinacijo med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo ter
za krajevne skupnosti opravlja strokovne in
organizacijske naloge, zagotavlja strokovnotehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji
programov krajevnih skupnosti, spremlja
izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih
skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje
pomanjkljivosti.
Oddelek skrbi za realizacijo proračunske
postavke »Programi krajevnih skupnosti«. V
to sodijo vsa opravila od razpisa za sredstva za
sofinanciranje programov, usklajevanje programov z programi JP Komunala Novo mesto
in ostalimi občinskimi programi, pripravi
razdelilnika sredstev, pripravi dokumentacije
in dovoljenj za posamezne projekte, pomoči
KS pri razpisih in izvedbi programov, spremljanje in nadzor nad izvajanji programov.
Poleg tega oddelek skrbi za realizacijo in
namenskost porabe sredstev zbranih z krajevnim samoprispevkom, ki je uveden v šestih
krajevnih skupnostih.
V okviru sredstev za krajevne skupnosti so
le ta namenjena za redno delovanje krajevnih
skupnosti, za vzdrževanje javnih površin,
ki so v vzdrževanju posameznih krajevnih
skupnosti ter sredstva za sofinanciranje
investicij.
S sredstvi, namenjenimi za sofinanciranje
investicij po krajevnih skupnostih ter lastnimi
sredstvi krajevnih skupnosti, bodo realizirane investicije na posodobitvi občinskih
cest, gradnji vodovodnih in kanalizacijskih
sistemov ter obnovi pokopališč in mrliških
vežic.
Opomba: Pregled organizacije UO je
povzet iz Plana dela občinske uprave za
leto 2009.
Cirila Zajc

Nov pločnik v Cegelnici finančno
podprla Krka d.d. Novo mesto
V letu 2007 je bila realizirana I. faza asfaltiranja pločnika v Cegelnici in
sicer na desni strani ceste od začetka upravne stavbe Ursa Slovenija d.o.o. do
gostišča Rondo. Izvedbo je sofinanciralo podjetje Ursa d.o.o. Novo mesto v
višini 12.750 EUR.
Med načrtovanimi investicijskimi aktivnostmi za letošnje leto je izgradnja
II. faze asfaltiranja pločnika in sicer na levi stran ceste v smeri od Straške
ceste do začetka Tovarne Krka – zdravilišča. Za financiranje smo zaprosili
Krko d.d. Novo mesto. Gospod Manček, namestnik generalnega direktorja,
je takoj prisluhnil naši prošnji in 17.10.2008 smo že podpisali pogodbo o
prispevku denarnih sredstev v višini 10.000 EUR.
Trenutno čakamo, da bo občina končala postopek zbire najugodnejšega
ponudnika. Mag. Jože Kobe, vodja oddelka za komunalne zadeve, krajevne
skupnosti in kmetijstvo, nam je obljubil, da bodo formalnosti okoli izbire
izvajalca končane v 10 dneh. In če bodo dopuščale vremenske razmere, bodo
krajani Cegelnice lahko ta pločnik kmalu koristili.
Cirila Zajc
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Pripombe na dopolnjen osnutek občinskega
prostorskega načrta v javni obravnavi
Svet krajevne skupnosti Bršljin podrobno spremlja nastajanje enega najpomembnejši občinskih aktov, to je Prostorskega načrta občine Novo meto.
Ker gre za tako pomemben dokument, ki se sprejema enkrat na 20 do 30
let, ga izdelovalci še posebno skrbno pripravljajo. V ta namen so organizirali
že dve javni obravnavi, na katerih zbirajo pripombe in mnenja občanov, da
bi postal ta akt ne le dobra strokovna podlaga dolgoročnega prostorskega in
s tem tudi gospodarskega razvoja občine Novo mesto, ampak tudi primerna
in prijazna rešitev tudi za prihodnje generacije občanov.
Svet KS je dal svoje pripombe že med prvo javno obravnavo spomladi.
Del pripomb je bilo upoštevanih, nekatere za krajane najpomembnejše pa
ne. Zato smo z dopisom dne 16/10-2008 ponovno poslali pripombe na že
dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta. Vsebino dopisa predstavljamo v nadaljevanju.
»Svet KS Bršljin je na svoji 16. redni seji obravnaval dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta v javni obravnavi in ugotovil, da je izdelovalec prostorskega načrta nekatere pripombe upošteval, ni pa prisluhnil
tistim pripombam, ki so za krajane in razvoj občine bistvenega pomena. Iz
tega razloga ponovno dajemo svoje pripombe, saj gre za dolgoročno kvaliteto
bivanja naših krajanov in zanamcev.

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,
krajanke in krajani
KS Bršljin,
iz vsakega preteklega leta lahko izluščimo nekatera
dejanja in posebne dogodke. Ti seveda niso vedno
lepi in izjemni v pozitivnem smislu. A prijetni naj
bodo motivacija in vzpodbuda za nove zmage in
podvige, grenki spomini pa priložnost za resno
analizo in dragocena izkušnja za nove projekte.

Ad. 1 – legalizacija naselja Žabjak – Brezje
Ugotavljamo, da ste območje naselja Žabjak sicer minimalno zmanjšali
glede na prvi predlog, vendar obstoječi osnutek vedno pomeni legalizacija
nevarne koncentracije Romskega prebivalstva na tem področju, s čimer se
nikakor ne strinjamo. Ne moremo razumeti politike, ki zavestno načrtuje
geto romskega življa in s tem onemogoča njihovo hitrejšo integracijo v
normalno socialno sredino!
Zato vztrajamo, da se vsa pozidava oz. nastanjenost Romov na levi strani
Mirnopeške ceste odstrani in prostor predvidi za nadaljevanje gospodarske
cone, Rome pa razseli v različna naselja po Dolenjskem in širše. Krajani se
zavzemamo, da je potrebno Romom čim hitreje pomagati iz neprimernega
načina življenja, jim ponuditi lokacije v različnih naseljih in jih tako čim
hitreje kultivirali in socializirati. Vse bonitete - zlasti denarne, ki jih danes
uživajo, je potrebno vezati na izpolnjevanje njihovih obveznosti do šolanja
svojih otrok, urejanja svojih bivališč, primernega obnašanja do sokrajanov
itd, predvsem pa jim nuditi možnost zaposlitve.

Ad 4 – parc. Št. 108 in 111/7 k.o. Daljni vrh.
Predlagamo prekategorizacijo v gradbeni parceli, saj je območje pozidano že
z dveh strani, zato vaša negativna obrazložitev ni argumentirana.«

Danes je osrednja tema tako javnih kot zasebnih
pogovorov recesija oziroma vse, kar je povezano z
njo. A ne smemo se prepustiti malodušju in podleči črnogledim napovedim. Vprašajmo se raje, kaj
lahko naredimo, da bomo živeli boljše, in skrbno
načrtujmo skupno prihodnost. Le tako bomo
uspešni. Res je sicer, da ima uspeh za različne ljudi
različen pomen, a če bomo sledili svojim načrtom
in pozitivnemu odnosu do ljudi in okolice nasploh,
bomo lahko kaj naredili in dosegli ter na to tudi
ponosni.
Prihajajoče leto bo torej za vse nas čas preizkušenj
in hkrati priložnost, da pokažemo, kako znamo v
danih situacijah in razmerah poiskati najboljše in
to tudi oplemenititi.
V KS Bršljin načrtujemo kar nekaj posodobitev
na cestnem področju, sicer pa je vaša krajevna
skupnost trgovsko in gospodarsko zelo močna.
Veliko naredite za svojo okolico in ljudi tudi sami,
zato sem prepričan, da bomo s skupnimi močmi
iskali in našli rešitve za boljši jutri.
Želim vam prijetne praznične dni, v prihajajočem
letu 2009 pa veliko zdravja in pravih odločitev, zaradi katerih boste uspešni in zadovoljni. Srečno!

Cirila Zajc

Alojzij Muhič, župan

Ad 2 – vojašnica v Bršljinu
Krajani ponovno vztrajamo, da se vojašnico čim hitreje izseli iz mestnega
jedra, kot je pred leti že sklenil državni svet. Na tej lokaciji pa predvideti take
vsebine, ki jih že zgrajeno okolje nudi. Kompleks vojašnice nikakor ne sme
posegati na zasebne parcele kot je narisano v predlaganih rešitvah.
Gre za parcele ob Straški cesti v zasebni lasti in sicer: 56/3, 57/3, 60/1, 61/3,
75/14, 75/15 k.o. Bršljin, za katere predlagamo, da se prekategorizirajo v cono
servisne dejavnosti, kakršna je že predvidena na začetku Straške ceste na isti
strani, saj so omenjene parcele smiselno nadaljevanje te cone.
Ad 3 – industrijski tir
Še vedno nasprotujemo predvideni trasi industrijskega tira, ki bi se preko
Urse in bodočega nadvoza podaljšal v gospodarsko cono. Namreč, v Bršljinu
so prehodi preko železniških tirov že sedaj neustrezni. Prav na industrijskem
tiru proti Ursi so nezavarovani prehodi že terjali mlado smrtno žrtev.
Predlagamo proučitev umestitve industrijskega tira na železnico Novo
mesto – Straža pri kraju Zalog in preko gozdnih površin navezavo na železnico NM – LJ. Menimo da ima industrijski tir, speljan preko gozda, manjši
vpliv na okolje, kot predlagana rešitev.
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Nekdo nam bo z
ZA MAMOGRAF

Društvo Julija, ki je bilo ustanovljeno letos junija, si je zadalo cilj, da prispeva,
spodbudi k kvalitetnejšemu življenju v Mestni občini Novo mesto. Paleta delovanja
društva je raznolika, a prva naloga, ki smo si jo zastavile članice, je
NOV MAMOGRAF
V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO.
Zakaj ravno mamograf in zakaj Zdravstvenemu domu Novo mesto?
Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah in najpogostejši vzrok smrti. Bolezen
ne prizadene ženske le telesno, ampak globoko poseže v njeno čustveno življenje,
odnose, vrednote njene samopodobe, počutje in razmišljanje. Za uspešno
zdravljenje je ključno zgodnje odkrivanje, saj je možnost za ozdravitev, če ga
pravočasno odkrijemo, več kot 90 – odstotna. Prav zaradi preventivne vloge rednega
mamografskega slikanja, s katerim je možno odkriti bolezenske spremembe,
še preden se bolezen razvije, je nakup mamografa tako zelo pomemben za naš
dolenjski prostor, za vse žene, matere, za naše družine …

V KORK Bršljin smo v letu, ki se bo
kmalu končalo, veliko delali. V mesecu
maju smo pripravili srečanje starejših
krajanov, ki se ga je udeležilo veliko
ljudi. Ob prijetnem klepetu, kulturnem
programu in dobri hrani so se udeleženci poveselili in pozabili na vsakdanje
težave. Kot vedno nam je tudi tokrat
Osnovna šola Bršljin gostoljubno odprla
svoja vrata.
Maja smo po vseh naših trgovinah postavili košarice Rdečega križa, v katere
so kupci darovali razne prehrambene in
higienske izdelke. Iz nabranega smo pripravili 10 paketov in jih darovali tistim,
ki najbolj potrebujejo pomoč. Opažamo,
da smo ljudje kar premalo pozorni na
ljudi, ki težko živijo. Pomagamo jim tudi
tako, da kupimo kilogram moke ali česa

Zdravstveni dom Novo mesto pa že dvajset let v ambulanti za dojke in mamografijo
opravlja mamografijo. Z mamografom, ki ga želimo po desetih letih delovanja
zamenjati s sodobnejšim, digitalnim, je bilo opravljenih okrog 40.000 mamografij
za pacientke z Dolenjske, Bele krajine, Kočevskega in Posavja. Trenutno čaka na
mamografijo 1.000 žensk, čakalna doba pa je štiri mesece. V Društvu Julija nam
je do začetka decembra uspelo zbrati 115.000 evrov, kar 27.000 evrov s koncertom
(20. novembra 2008) »Poglej me« v dvorani Leona Štuklja.
Zbrati pa moramo 250.000 eur. Ob materinskem dnevu, 25. marca 2009, želimo
Zdravstvenemu domu podariti nov mamograf.
ZATO VAS VABIMO, DA PO SVOJIH MOČEH PRISPEVATE NA NASLEDNJE
NAČINE:
Nakazilo prispevka za mamograf na TRR: SI56 0297 0025 7326 518, odprt pri
banki NLB, d.d., Ljubljana,
ali
s telefonskim klicem iz stacionarnega Telekomovega omrežja na številko
090 93 30 81 (s klicem donirate 1,2519 eur)
ali
pridite na drugi koncert »Poglej me!«, ki bo 29. januarja 2009
ob 19.30 uri v Športni dvorani Leona Štuklja.
Vsem, ki ste ali pa še boste pomagali pri zbiranju sredstev, lepa hvala.
Želimo vam miren božič in vse najlepše v letu 2009.
Predsednica društva
Jasna Šinkovec
Novo mesto, 5.12.2008

Medgeneracijska
Vse pogosteje smo priča hitenju in
brzenju na vse strani. Pa vendar si
je včasih resnično potrebno vzeti
čas, posedeti, seči drugemu v roko
in biti preprosto – človek.
Na Območnem združenju RK
Novo mesto se prostovoljke že skozi
vse leto usposabljamo za vodenje
medgeneracijskih skupin za samopomoč v domačem okolju. Usposabljanje in izobraževanje izvaja Zveza
društev za socialno gerontologijo
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za darovano zelo hvaležen
drugega in položimo v košarico. Nekdo
nam bo za darovano zelo hvaležen, mi
pa bomo imeli dober občutek, da smo
pomagali.
Obiskali smo tudi naše starejše krajane,
ki so bolni ali bivajo v domu starejših in
se našega srečanja niso mogli udeležiti.
Priporočam vam, da se tudi vi kdaj oglasite v DSO, saj boste naredili marsikomu
veliko veselja. Ko vidimo starejše ljudi,
ki jim dnevi v domu tečejo enolično in
se zelo razveselijo naših obiskov, postane
tudi nam dan lepši.
Območno združenje RK Novo mesto
je na ulici Slavka Gruma (bivši diskont
Hura) odprlo Humanitarni center. Tja
lahko odnesete obleko, obutev in druge
uporabne predmete, če jih ne potrebujete
več, vsako tretjo sredo v mesecu od 13.00

do 16.00. Lahko pa tudi poiščete kaj zase,
če potrebujete kaj od naštetega.
Po domovih smo prejeli brošuro Pomagajmo spremeniti življenje. Prosimo,
da jo dobro preberete in se odločite, da
davčno olajšavo namesto v proračun
namenite naši organizaciji v sklad za
pomoč ljudem v stiski. To storite tako,
da vpišete svoje podatke in obrazec brez
znamke pošljete na že napisani naslov.
Kot najbrž že veste, Rdeči križ Slovenije izvaja krvodajalske akcije. Ker so
potrebe velike, vas vabimo, da se tudi vi
udeležite krvodajalskih akcij, ki potekajo
ob torkih in četrtkih v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto od 7.00 do
10.30. V KORK Bršljin smo se odločili,
da bomo za našo KS organizirali krvodajalsko akcijo 7. aprila 2009. Že sedaj

vas lepo vabimo, da se je udeležite.
V septembru smo praznovali 120letnico delovanja Rdečega križa na
Dolenjskem in v Beli krajini. Dogodek
smo obeležili s srečanjem aktivistov v
Dolenjskih Toplicah.
Še vedno se vsak torek srečujemo v KS
Bršljin, kjer si lahko izmerimo pritisk in
poklepetamo o zdravstvenih težavah. V
zimskem času (do vključno marca 2009)
smo premaknili čas merjenja na 17. uro.
Bliža se konec leta. V decembru bomo
obiskali vse naše starejše in bolne krajane
po domovih in v DSO ter si zaželeli vse
dobro v novem letu.
Vse dobro, veliko zdravja in razumevanja pa želimo tudi vsem našim krajanom.
Za KORK Bršljin
Anica Pleško Retelj

ka skupina v Bršljinu
Slovenije (ZDSGS), ki ima že
razvito svojo lastno mrežo medgeneracijskih skupin za samopomoč po Sloveniji. Prostovoljke
si prizadevamo, da bi v procesu
usposabljanja in izobraževanja
pridobile potrebno teoretično
in praktično znanje za uspešno
vodenje tovrstne skupine. Na ta
način želimo prispevati k širitvi
lokalne in tudi nacionalne mreže
skupin za zadovoljevanje nema-

terialnih potreb starejših ljudi.
V Krajevni organizaciji RK Bršljin
smo s skupino pričeli v novembru. Gre
za prijateljska srečanja enkrat tedensko,
na katerih se pogovarjamo o vsakdanjih, življenjskih stvareh. Prostor za
pogovor je odprt, vsakdo lahko pove,
kar želi in zamolči tisto, česar morda ne
želi podeliti z ostalimi. Teme izbiramo
skupaj ali pa jih pripravi voditelj srečanj. Bistvo teh srečanj je medsebojno
druženje, premagovanje osamljenosti in

podeljevanje svojih bogatih življenjskih
izkušenj.
Skupina se srečuje vsak petek med
13.30 in 15.00 v prostorih Krajevne
skupnosti Bršljin. Sestavljajo jo zelo
prisrčne članice, vzdušje je prijetno in
sproščeno. Na srečanja ste še vedno
lepo vabljeni starejši, ki bi želeli enkrat
tedensko poklepetati s svojimi krajani,
morda izvedeti kaj novega in se imeti
lepo v krogu sovrstnikov.
Andreja Murgelj
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VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA SVETUJE

Statistični podatki o problematiki na
območju KS
Na območju KS Bršljin, smo policisti v letu 2008 obravnavali približno 120 kaznivih dejanj, zaradi česar se KS Bršljin
ne uvršča med najbolj problematične krajevne skupnosti po
problematiki kaznivih dejanj. Vzrok za veliko število KD gre
iskati predvsem v tem, da je na območju KS trgovsko poslovni
center BTC in Hedera, kjer je večje število trgovin, lokalov,
podjetij in drugih ustanov, kjer se preko celega dneva zadržuje
večje število ljudi (BTC, HEDERA, MERKUR, HERVIS…).
Stanje na področju javnega reda in miru v letu 2008 je bilo
zadovoljivo. Problematika kršitev javnega reda in miru je bila
predvsem ob vikendih na območju Hedere, kjer obratujejo trije lokali do jutranjih ur in sicer Veritas, Kavka Pub in Big-Star
Pub. Prijav s strani oškodovancev oz. udeležencev pri kršitvah javnega reda in miru, ki so storjene na območju Hedere
preko vikenda, praktično ni, vendar pa policisti pri samem
delu na tem območju opažamo pojav vandalizma (razbitje
steklovine, prevračanje zabojnikov za smeti, izruvanje prometnih znakov…, nekaj storilcev teh dejanj je bilo mandatno
kaznovanih, podana pa je bila tudi kazenska ovadba zaradi
kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.
Glede prometne varnosti, je statistično najbolj problematična Ljubljanska cesta, ki je najbolj obremenjena s prometom,
ravno tako se na omenjeni cesti zgodi največ prometnih nesreč.
Nekaj težav je bilo tudi z mirujočim prometom pri Hederi
in Šparu, kar pa se tekoče odpravlja, tudi s strani mestnega
redarstva v sodelovanju s policisti. Vendar pa je stanje prijavljenih prometnih nesreč v primerjavi z letom 2007, ugodnejše,

saj je bilo do decembra prijavljenih 42 prometnih nesreč, v
letu 2007 pa 51. Največji vzrok za nastale prometne nesreče
je predvsem v neupoštevanju primerne varnostne razdalje in
neprimerna hitrost, zato svetujemo vsem krajanom, da so še
posebno previdni v cestnem prometu na tem območju.

Varna uporaba
pirotehničnih izdelkov
Večina ljudi se veseli prednovoletnega vzdušja. Ravno to je
obdobje, ko postane uporaba petard tako nadležna in sporna.
Nekdo prižge petardo, ob tem pa ne pomisli na posledice,
koliko ljudi in živali je pok prestrašil ali kako drugače vplival
na njihovo duševno stanje, ter na možnost poškodbe ob prižiganju ali metanju petard. V tistem trenutku mu je pomembna
edino zabava, ki jo občuti ob prižiganju in metanju petard.
Policisti vsako leto znova obravnavajo množično uporabo
petard in drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem ko je takšno
početje določenim posameznikom in skupinam v zabavo, je
za večino državljanov neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje nad ljudmi.
Za normalno namembno uporabo pirotehničnih izdelkov se
šteje posameznikova uporaba teh izdelkov v skladu z navodili
proizvajalca oziroma takrat, ko uporabnik pirotehnične izdel-

Nekaj besed o pojavu vandalizma:
Skupaj skrbimo za red in urejenost
okolja saj vsi prebivamo v tem okolju.
Vandalizem je pojavna oblika izražanja določenega nezadovoljstva ljudi
samih, predvsem pa mladostnikov v
njihovi preveliki želji po dokazovanju
drug pred drugim. Vandalizem se pojavlja v vseh okoljih in se kaže v obliki
grafitov, napisov, uničevanja objektov,
reklamnih tabel, vozil in ostalih prevoznih sredstev.
Kako preprečiti vandalizem?
Ob vandalskih dejanjih nikoli ne
ostanite brezbrižni, »češ saj to ni moje,
to se me ne tiče…«. Če opazite, da se
nekdo vandalsko obnaša, ga skušajte
opozoriti, naj tega ne počne, v kolikor
presodite, da vašega poziva ne bodo
upoštevali, pokličite policijo.
Skupaj lahko preprečujemo vandalizem in s skupnimi močmi lahko
preprečimo izvajanje vandalizma, ki

prehaja tudi v kazniva dejanja.
Policija se bo vedno v skladu s svojimi pooblastili in močmi odzvala na
vaš klic.
Pešci bodimo varni v cestnem prometu!
Prišel je čas, ko je svetel čas dneva
krajši, neugodne vremenske razmere
kot so dež, megla, sneg, pa samo vidljivost dejansko zmanjšuje, tako pri
voznikih motornih vozil, kakor tudi pri
pešcih. Ravno iz tega razloga policisti
poudarjamo, da je v cestnem prometu
nadvse pomembno, da se vsi udeleženci med seboj dobro vidimo.
Najbolj ogrožena starostna skupina
pešcev je nad 65 let (starejši so običajno oblečeni v temnejša oblačila,
ne uporabljajo kresničk ali drugih izdelkov z odsevnimi površinami in jih
vozniki zato bistveno kasneje opazijo,
imajo slabše psihofizične sposobnosti

za varno sodelovanje v prometu in
manjšo sposobnost na hitro reagiranje
na preteče se nevarnosti), enako velja
tudi za otroke do dopolnjenega 14.leta
starosti saj v tej fazi še niso povsem
samostojni.
Svetujem in priporočam vam, da
uporabljate v dnevih, ko je slaba vidljivost, svetlejša oblačila, v nočnem času
pa tudi kresničke in odsevne trakove.
Danes kresničko pozna vsaka oseba. Z
dolgoletnimi preventivno-vzgojnimi
akcijami »Stopimo iz teme, Bodi PREviden» se večina pešcev zaveda pomena
uporabe kresničk in drugih odsevnih
izdelkov.
Policisti si bomo še naprej prizadevali, za doseganje visokih standardov
varnosti, tako, da bodo občani lahko še
naprej računali na naše policiste, sicer
pa se lahko obrnejo na pomoč policije
kadarkoli so v težavah.
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ke aktivira z namenom doseganja svetlobnega, zvočnega,
dimnega ali kakega drugega
učinka za katerega je izdelan.
Pri tem ne sme ogrožati sebe,
drugih ljudi in okolja.
Na mestu, kamor je bila
petarda odvržena, ostajajo
deli plastike iz petard ter kemične snovi, s katerimi je petarda napolnjena. Govorimo
o klasičnem onesnaževanju.
Močan hrup in zvok pokov
predstavljajo zvočno onesnaževanje in ga je praktično
nemogoče omejiti. Lahko je
vzrok za hujše duševne motnje ter stresna stanja ljudi
Pri uporabi pirotehničnih sredstev gre za nasilje
uporabnikov pirotehničnih
sredstev nad vsemi drugimi
(neuporabniki pirotehničnih
sredstev), o vsiljevanju motečih razmer, ki so posledica
nepotrebnega, nekoristnega
in nevarnega početja. Lahko
torej trdimo, da se z uporabo pirotehničnih sredstev
omejuje svoboda večine. Z
dopuščanjem uporabe pirotehničnih sredstev torej
omejujemo, odrekamo in
ogrožamo svobodo, pravice
in zdravje drugih.
Pirotehničnih izdelkov
posamezne kategorije NI

DOVOLJENO PRODAJATI
fizičnim osebam, ki so mlajše
od:
- 14 let za kategorijo 1,
- 16 let za kategorijo 2
- 18 let za kategorijo P1 in
T1
UPORABA teh izdelkov,
kategorije 1 in 2, pa je dovoljena tudi osebam mlajšim
od 14 oz. 16 let, če so pod
nadzorstvom staršev oz. skrbnikov.
Pirotehnične izdelke, kateri glavni učinek je pok, se
smejo uporabljati izključno v
času od 26. decembra do 02.
januarja.
UPORABA PIROTEHNIČNIH IZDELKOV JE DOVOLJENA SAMO V SKLADU
Z NAVODILI PROIZVAJALCA
PIROTEHNIČNA SREDSTVA JE PREPOVEDANO:
• povezovati zaradi večjega
učinka
• uporabljati v steklenicah in
drugih predmetih
• uporabljati v bližini šol,
vrtcev in njihovi okolici
• uporabljati v bližini zdravstvenih domov in bolnišnic

• uporabljati v bližini domov
za ostarele
• uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih
• uporabljati v hodnikih
stanovanjskih blokov
• uporabljati v športnih objektih
• uporabljati na drugih krajih, kjer se zbira večje število

Predpisana globa za zgoraj
omenjene kršitve je od 400 do
1200 EUR za posameznika oz.
fizično osebo.
Spoštujte pravico sosedov,
otrok in starejših, da v miru
uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino
ali pred njihove domove.
Vodja policijskega okoliša,
Stojan PEVEC

Delovni čas:
Ponedeljek - petek od 6. do 22. ure
sobota od 7. do 22. ure
nedelja od 11. do 21. ure
Ob praznikih zaprto

Vesele božične praznike,
ter srečno,
zdravo in
uspešno
novo leto 2008

Nekaj za praznične dni iz naše zgodovine
Podgorska praznična topla potica
Sestavine:
testo: 3/4kg mehke moke, 2 do 3 jajca, sol
nadev: 7dcl pregrete smetane, 1 do 2 jajci, 35dag rozin, 15
do 20dag sladkorja, cimet
Naredimo vlečeno testo in pustimo počivati 1 uro. Nato ga
razvaljamo, razvlečemo na pomkanem prtu, in sicer debelejše kot za zvitke ali štruklje. Testo namažemo z mešanico
smetane in jajc, ga potresemo s prebranimi, opranimi in
dobro osušenimi rozinami, nato še s sladkorjem in cimetom.
Zvijemo in položimo v dobro pomaščen pekač ali lončeno
posodo. Pečemo približno 3/4 ure. Pečeno potico vzamemo
iz pečice, pokrujemo, da se maščoba umiri. Nato jo zvrnemo
na lesen krožnik, zrežemo in ponudimo.

Kurja obara s cvičkom
Sestavine: 1 kokoš, peteršilj, košček zelene, malo popra,
nekaj cvetk cvetače, sol, majaron,limonina lupinica, 1če-

bula, 2 krompirja, 8 dag olja, 5dag moke, 2dag drobtin,
1/4l cvička
Kokoš narežemo na koščke, drobovino očistimo. V kozico
damo maščobo, na njej razpustimo sesekljanmo čebulo, dodamo meso, drobovino, narezano zelenjavo in prepražimo,
Ko meso porumeni, ga pomokamo, prepražimo in zalijemo.
Solimo, popramo in odišavimo z limonino lupinico in majaronom. Počasi kuhamo. Nazadnje dodamo cviček.
K obari ponudimo ajdove ali bele žgance.
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Z gasilci ki skrbijo za našo varnost
V vsakdanjem življenju
večkrat v naši okolici srečamo
gasilce. Videvamo jih, kako se
z rdečim avtom vozijo po cestah v naši krajevni skupnosti,
kako trenirajo in tekmujejo
pri bršljinski osnovni šoli,
ko s prižgano sireno dirjajo
kam na pomoč in tudi za nekatere naše sosede vemo, da

Sedež društva je v Dolenjih
Kamencah 3. Ustanovljeno
je bilo leta 1977, kar pomeni,
da je lani praznovalo 30 let
obstoja. Poleg naše krajevne
skupnosti operativno pokrivajo še krajevni skupnosti
Bučna vas in Karteljevo. Tudi
člani, katerih je 350, živijo
v vseh treh krajevnih skup-

so gasilci.
Pa smo se kdaj vprašali, kdo
so ti ljudje, od kod so in kaj
jih žene, kaj jih motivira, da
prostovoljno in brez plačila
opravljajo to humanitarno
dejavnost? Da bi bolje spoznali te ljudi, sem pogledal za
zaveso prostovoljnih gasilcev,
ki v naši krajevni skupnosti,
poleg poklicnih gasilcev, vršijo gasilsko službo.
Področje krajevne skupnosti spada v operativno požarno območje Prostovoljnega
gasilskega društva Kamence.

nostih. Od vseh članov je 70
operativcev, kar pomeni, da
so tudi izobraženi in usposobljeni za intervencijske
posege. Društvo vodita predsednik Anton Kumelj in poveljnik Andrej Pate. Prvi je
odgovoren za organizacijo in
delovanje društva, ter da vse
poteka brez težav, drugi pa
da je gasilna oprema vedno v
uporabnem stanju, ter da so
operativni gasilci izobraženi
in usposobljeni.
Poleg znanja in izurjenosti,
ter prostega časa pa potrebu-

jejo tudi opremo. Tako se v garaži nahajata dve vozili. Prvo
je vozilo za hitro posredovanje, s katerim hitro pridejo na
mesto posredovanja, drugo pa
je vozilo za prevoz moštva,
ki na intervencijo pripelje še
dodatno pomoč.
V letošnjem letu so morali
posredovati že enajstkrat. Zadnje je bilo posredovanje ob
gorenju garaž v Vavpotičevi
ulici. Pri teh posredovanjih
tudi izpostavljajo svoje zdravje in življenja zato je zelo pomembno, da imajo ustrezno
zaščitno opremo, ki jih maksimalno varuje pri njihovem
delu, je pa precejšen finančni
zalogaj, saj je zelo draga.
Poznamo jih tudi preko
tekmovanj. Videvamo jih,
kako trenirajo pri bršljinski
osnovni šoli, kjer tudi enkrat
letno organizirajo tekmovanje
državnega pokala. Naj pri tem
samo povem, da imajo eno
najboljših tekmovalnih enot v

državi in trenutno so se uvrstili v najožji krog tekmovalnih enot, ki so kandidatke za
državno reprezentanco, ki bo
Slovenijo zastopala na svetovnem prvenstvu gasilcev 2009
v Ostravi na Češkem.
Kot vidite, so zelo dejavni.
Vendar pa za vse potrebujejo
tudi denar. Pridobijo ga na
različne načine. Nekaj dobijo
od občine, nekaj izprosijo
pri sponzorjih, tudi občani
jim pomagamo preko prostovoljnih prispevkov, nekaj
pa dodamo tudi iz računa
krajevne skupnosti Bršljin, saj
se zavedamo, da s tem investiramo v našo varnost. Oni so
že dali srce, življenje in prosti
čas, drugje jim pa pomagamo
vsi ostali. Ob tem sem se namreč spomnil napisa, ki sem
ga letos videl pri nekem fantu
na majici: »Sem prostovoljni
gasilec! Prosti čas žrtvujem za
vašo varnost.«
Andrej Grgovič
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Tempus curit ali nekaj, kar bi lahko zamudili
Čas teče - tempus fugit. Nekateri govorijo
o globalni krizi. Človek se sprašuje, zakaj. Zavedam se, a ne vem, česa. Živim v skupnosti,
ki je še do nedavno tega polnila časopisne
stolpce, bila hit radijskih in televizijskih programov. Nuja ali potreba, boljši jutri ali pa
diskriminacija. Ne vem, nihče nima zanesljivega odgovora. Živimo v konkretnem času s
konkretnimi problemi. Bistvo pa je sobivanje,
sobivanje na planetu, v deželi, mestu. Kako
zagotoviti vzdržno sobivanje, so razmišljali že
stari Grki in Rimljani. Ko so gradili naselja,
vasi in mesta so poskušali zadovoljiti civilizacijsko kulturni način sobivanja, predvsem
pa urejenost javnih površin in nemotenje sosedov... Gradili so ceste, urejali ulice, ki so bile
dovolj široke in propustne za tedanji promet.
Danes, ko so avtomobili in podobna nadloga
preplavili zemljo, pa tudi potrebujemo sodobne in varne prometnice. In, če se vrnem k
moji skupnosti, lahko ugotovim, da je najbrž
zamudila ključni trenutek svojega razvoja.
Veliko se je govorilo o prostorski konferenci,
v postopku javne razprave o urbanističnem
načrtu mesta, ki bo za več desetletij zabetoniralo njegov razvoj, pa sem naletel na molk.
Kdor molči, desetim odgovori, se glasi ljudski
rek. Najbolje je biti slep, gluh in mutast, pa
se ne zameriš nikomur. Če pa to velja za urbanistično načrtovanje naše bodočnosti, pa
ne vem. Ozke uličice, nezaključena naselja
se bohotijo pri nas. Malo stanovanjskega
območja, nekaj obrtne cone, pa tudi kakšen
industrijski obrat je zrasel v času veljavnosti
Pupov, ki so bili v določenih primerih mrtva
črka na papirju. Ozrite se naokoli in poglejte.
Namesto pretočnih ulic, so bile dovoljene
gradnje praktično na cestno mejo, ali pa na
sosedovo. Kje je glas poštenja in strokovnosti.
Korupcija - tega pojma pri nas ni. Zgradili
smo pločnik, da bi omogočili ljudem varno
hojo. Zgodilo pa se je, da smo dejansko za

nekatere zgradili parkirišče za njihove jeklene
konjičke, ki imajo absolutno prednost pred
pešci.. Zakaj bi se jezili, če pa kot je rekla neka
gospa, zakoni v naši mestni četrti ne veljajo.
Bolje je držati s sosedom, čeprav dela vse v
škodo skupnosti. Verjetno pa vsi ne vidijo te
podivjanosti. Le čudake moti, če je cesta ali
ulica zamazana. Le čudake moti, če naš kraj
ni urejen. Kaj nam pa bo čistoča? Bolj se kuri,
bolj je zaščiten ozonski plašč. Pa še lepo bo, ko
bo zgorela plastika ali pa gume. Včasih sem ob
pogledih na veleč dim pomislil, da sem kje na

indijanski zemlji, ki si pošiljajo medsebojna
sporočila. Zato razumem, zakaj ni bilo javne
razprave o urbanističnih zasnovam mesta,
v katerem živimo. Za razpravo ni potrebe,
prostorsko ureditvene načrte bodo zrisali
drugi, ki dobro vedo, kaj potrebujemo, spore
pa bo itak reševalo sodišče. Ni pomembno, da
smo vso javno infrastrukturo financirali sami,
pomembni so parcialni interesi, saj je treba
izhajati iz človeka in njegovih osebnih potreb.
Skupne zadeve kot so urejene ceste, ulice,
parkirišča, pokopališča, šole, igrišča niso
pomembne. Zato nismo ničesar zamudili, če
nismo pripravili resne prostorske konference
ali pa javne razprave o urbanističnem načrtu.
Krivi nam bodo itak tisti tam, umazani in leni.

Srečno, zdravo in uspešno 2009
vam želi

Vsaka podobnost z resničnim dogajanjem ali
osebami je v tej zgodbi zgolj naključna. Razmišljanje je groteska, katere se ne zavedamo,
čeprav živimo v njej. Preteklo bo še veliko
Bezgavca. Zavest o skupnem in tistem, kar
potrebujemo za sobivanje, je proces, ki traja.
Vsako ve le za sebe. In tako je prav. Parkiraj,
kjer hočeš. Kuri, kar ti pride pod roke, ceste
morajo biti vdelane, zato kar s kamioni in
traktorji nadnje, odlaganje smeti pa je tako
stvar komunalnega podjetja in ni pomembno,
kako nalagamo smeti v zabojnike. Kaj pa je
reciklaža, ni važno, z njo naj se ukvarjajo tisti,
ki imajo korist. Kaj nam bodo javne površine,
bolje je kakšno ukiniti kot udejanjiti, kaj nam
bodo otroška igrišča, šport in kultura. Sicer
pa, kateri neumnež si je izmislil varnost v
prometu, le kaj je treba najstniku izpit za
motor, saj zna voziti. Kdo pa se bo ukvarjal z
nadzorom nad otroki, ki dirjajo s kolesi? Tudi
društvo za osvoboditev živali trdi, da morajo
biti živali svobodne. Odvežimo pse, mačke pa
morajo biti proste, da bodo lahko lovile miši.
Svet, urejen s predpisi, je grozen. Naj živi
svobodna iniciativa! Potrebujemo vse drugo,
potrebujemo stvari za biznis - res in commercio. Mi smo individualisti in pomembna sta
profit in osebna slava. Drugi so samo sredstvo
za njihovo dosego. Sicer pa je ta zgodba izmišljena, z drugega planeta in iz drugih časov.
Vsakršna podobnost z realnostjo je naključna.
Kaj nam pa morejo, tisti, ki opozarja drugega
je hinavec ali pa zavidljivec, zanj ni mesta v
skupnosti. In za konec še potrditev tega, ki je
v latinskem reku: Si deus pronobis quia kontra
nos! Mogoče se nekoč snidemo v urejeni in
urbanistično sodobni mestni četrti. Upanje
umira zadnje, nered pa tako ali tako prinese
še kaj tudi kakšnemu advokatu.
Imejte se lepo in živimo v miru.

Krajanom Krajevne skupnosti Bršljin
želimo uresničitev zadanih načrtov,
vsem krajanom pa srečno leto 2009.

Optimist
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V mizarstvu že prek sedemdese

Zgodovina podjetja Mizarstvo MM Kovač, d.o.o.
Začetki družinskega podjetja segajo v leto 1937, ko je mizarski mojster Franc Kovač pričel z
obrtjo v Bršljinu v Novem mestu. Vedno je imel nekaj zaposlenih. Izdelovali so okna, vrata,
pohištvo za spalnice in ostale lesene izdelke. Obrt je bila po svojih kvalitetnih izdelkih poznana v
Novem mestu in okolici.
Po 33 letih je leta 1970 delavnico prevzel njegov sin Marjan Kovač. Že na začetku se je specializiral za izdelavo notranje
opreme. Ves čas je bil korak pred konkurenco, saj je večina mizarjev – obrtnikov še dolga leta ostajala na nivoju splošnih
mizarjev. S novimi specializiranimi stroji za izdelavo sodobnega pohištva je med prvimi podjetniki v Sloveniji postavil
moderno mizarsko proizvodno halo, v katero je leta 1990 preselil proizvodnjo.
Po Marjanovi smrti je leta 1997 vodenje podjetja prevzel sin Miran Kovač. Z načrtnim vlaganjem v razvoj je kmalu
prenovil tehnološki park z novimi – sodobnimi stroji. Danes ima v proizvodnji tri zmogljivejše računalniško krmiljene
stroje.
Z dobrim vodenjem in sodobno opremo podjetje danes uspešno konkurira na trgu.
V lanskem letu se je podjetje okrepilo z novim strokovnim kadrom – v družinsko podjetje je vstopil tudi Miranov brat
Branko Kovač, dipl. ing. lesarstva, ki je prevzel mesto vodje proizvodnje.

Predstavitev proizvodnega programa
V podjetju Mizarstvo MM Kovač d.o.o. izdelujejo pohištvo po naročilu srednjega in višjega cenovnega razreda. Opremljajo
stanovanjske prostore, kot so kuhinje, dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, kopalnice, poslovne prostore ter izdelujejo
pohištvo za hotele in restavracije. Zaradi visoke kakovosti v zadnjem času del proizvodnje namenjajo tudi opremljanju
ladij. Njihov največji prodajni trg je Slovenija, izvažajo pa tudi na trge Avstrije, Danske, ZDA in Hrvaške.
MIZARSTVO
MM KOVAČ d.o.o.
Vavpotičeva ulica 10
8000 Novo mesto
 07 393 2 700

Izdelujemo pohištvo po meri za:
dnevne sobe, garderobne omare, kuhinje, spalnice, otroške sobe.

Vesel božič in srečno, zdravo ter uspehov polno nov
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Nekaj misli o naših sosedih
Kovačevih –
po domače Tišlarjevih
Ker v današnji številki priobčujemo predstavitev podjetja »Mizarstvo MM Kovač, d.o.o.
Novo mesto, je prav, da z očmi najbližjih sosedov njihovega dedka, Franca Kovača, prikličemo še spomine svoje mladosti, nam vsem starim Bršljinčanom poznanih Tišlarjevih.
Pred več kot 50 leti je bil Bršljin predvsem kmečki predel Novega mesta. Družine so imele
več otrok, manj kot s petimi so bile redke. Vsi smo od malih nog delali na njivah. Skupaj
smo pasli živino na Lazah – vaškem pašniku za kasarnami. Mame so kdaj pa kdaj prodale
kakšen liter mleka, da je bilo pri hiši tudi kaj gotovine za živila, ki jih doma nismo pridelali:
sol, olje, sladkor... Nekateri otroci so z veseljem hodili v šolo, nekateri bolj po sili. Starši so
nam polagali na srce: »Učite se, učite se, da vam ne bo treba delati (mislili so: mučiti se na
zemlji)« in »Kar imate v glavi, tega vam nihče ne more vzeti!« smo dan za dnem poslušali.
Potrebno je razumeti tiste čase, ko na kmetih ni bilo strojev ne traktorjev, ampak so se vsa
kmečka opravila opravljala ročno z orodji, ki se jih danes skoraj ne uporablja več: lopate,
motike, grablje, vile. Taka je bila naša »strojna« oprema!
Naš sosed je bil mizarski mojster Franc Kovač – po domače Tišlar, dedek sedanjih lastnikov podjetja Mizarstvo MM Kovač, d.o.o. V družini je bilo veliko otrok. Najstarejši Marjan,
nato Pepi, Majda, Franci, Mili in Toni. Z njimi je živela tudi teta, sestra očeta Franca, ki je
bila čisto nasprotje njihovi mili in nežni mami. Kar je zapovedala ona, je bil zakon! Še vaški
otroci smo se kar nekam stisnili, kadar se je ona prikazala. Pa ni bila hudobna, ne, samo
delo je bilo prvo, za igro ni imela dosti posluha. Zato pa je bila vsa drugačna njihova
mama. Nikoli ni povzdignila glasu. In če so se iz neke omare v kuhinji, ki se je zapirala s
pravimi vhodnimi vrati, da si mislil, da boš šel skoznje v drugo sobo, usuli čevlji vse velike
družine, se ni razjezila nanje, češ zakaj pa niso zloženi na police, ampak je to nesrečo kar
prezrla.
Ampak Tišlarjevi otroci so morali pomagali na njivah. Časa za igro ni bilo veliko, saj je bilo
potrebno pomagati tudi očetu v mizarski delavnici. Delavnica za današnje čase ni bila
moderno opremljena. Bil je tam mizarski »ponk« – delovna miza, oblič vedno v pridnih
rokah; žaga, ki se skoraj ni ustavila, v kotu pa razni leseni deli: surovine in nedokončani
izdelki. Vse povsod pa ogromno, ogromno žaganja. In prav to žaganje je bilo včasih središče otrok, ki nas je bilo povsod dosti. Hodili smo po njega, da smo ga imeli za nastiljanje
kravam, hodili smo po ublance, da smo imeli za podkuriti štedilnik, odvažali smo ostanke
lesa – zopet za kurjavo. Vse to je oče Tišlar dovolil odnašati.
Oče Franc je rad vsakemu pomagal. Ni delal samo novih proizvodov, ampak je popravljal
tudi polomljene stole, obrabljene mize, »kuhinjske kredence«, pa tudi lesene dile, ki smo
jih poznali namesto današnjega parketa, je hodil menjati po hišah. Kar je naredil, je bilo
kvalitetno, samo težje ga je bilo dočakati, ko pa je imel toliko dela. Le malokdo si lahko
danes predstavlja, kako težko je zaslužil kakšen dinar za lažje življenje. Ni bilo tekočih
trakov, ampak le ramena in roke pridnih ljudi, ki so oblikovale les v izdelke.
Življenje ni bilo lahko, zato je oče Franc vse otroke poslal v šole z željo, da bi si na lažji način služili kruh. Eni so se zaposlili v tovarnah, ki so takrat že začele odpirati vrata delavcem,
saj je industrija prišla tudi v dolenjske kraje. To se je hitro poznalo tudi v domačem
blagostanju. Spominjam se, da so imeli prvi telefon v Bršljinu in da smo k njih hodile telefonirat svoji sestri v Koper, če je bilo kaj nujnega. To je bila takrat sila imenitna stvar.
In življenje je šlo naprej. Sin Marjan je prevzel očetovo delo, ga širil in moderniziral. Njegovi sinovi, Tišlarjevi vnuki nadaljujejo tradicijo svojega deda. Kako bi bil ponosen na svoj
rod, če bi mu bilo danes dano videti napredek in uspeh svojih potomcev. Njihovi izdelki
niso samo lepi, ampak predvsem kvalitetni – seme, ki ga je posadil in privzgojil dedek
Franc Tišlar. S njo se lahko danes postavijo ob bok še tako priznanim mizarskim podjetjem.

ovo leto.

In vse to je nastalo iz ene majhne delavnice v hiši Bršljin 21, kjer je danes v istih prostorih
kot je bilo nekoč tisto, za otroke tako zanimivo žaganje, gostišče Geđo.
Zapisali: Polda Košir in Cirila Zajc (otroški prijateljici Hrastarjevi)
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S Krko v sožitju
Že od samega obstoja se v Krki zavedamo
svoje odgovornosti tako do naravnega kot
tudi do družbenega okolja, zato si prizadevamo biti čim bolj okolju prijazno podjetje.
In ker vemo, da s svojim delovanjem pogosto
posegamo v življenje prebivalcev bližnjega
lokalnega okolja, zato posebno pozornost
namenjamo tudi vam – sosedom Krke.
Zavedamo se, da je Krka za dolenjsko
regijo pomembna, saj je eno najuspešnejših,
obenem pa tudi največjih podjetij, ki danes
zaposluje že več kot 7800 ljudi. Od tega je
velik del zaposlenih prebivalcev dolenjske
regije, kjer je Krkina osrednja lokacija, prav
tako pa je tudi večina sodelavcev iz Krkine
hčerinske družbe Terme Krka iz Dolenjske.
Danes se Krka uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v vzhodni, srednji in zahodni Evropi. V skupini Krka smo v devetih
mesecih letos prodali za 687,9 milijona EUR
izdelkov in storitev (21-odstotna rast glede
na primerljivo lansko obdobje) in ustvarili
čisti dobiček v višini 111,2 milijona EUR
(13-odstotno povečanje). Za investicijsko
dejavnost smo v devetih mesecih namenili
108,2 milijona EUR.
Tako kot večini podjetij tudi Krki hitrost
poslovanja narekuje tempo svetovnega gospodarskega razvoja. Nenehno se moramo
prilagajati tržnim razmeram, ki med dru-

gim zahtevajo tudi prenovo in izgradnjo
proizvodnih obratov in drugih kapacitet na
naših lokacijah. Istočasno pa je v naš proces poslovanja močno vpeta tudi skrb za
varovanje okolje.
Prav zato smo v nekdanjem Iskrinem
proizvodnem obratu, ki je bil zgrajen konec
60. let in v katerem je Krka od leta 1993
predelovala zelišča, pozneje pa začela s proizvodnjo veterinarskih izdelkov (od 1996) in
rastlinskih ekstraktov in sirupov (od 1997),
pred dvema letoma začeli z rekonstrukcijo
obrata.
Tako smo letos, takoj po pridobitvi vse
ustrezne dokumentacije, začeli z gradnjo
novega enonadstropnega objekta za proizvodnjo veterinarskih izdelkov s pripadajočo energetsko infrastrukturo. V njem bo
potekala proizvodnja biocidov, kot so razkužila, insekticidi in insekticidni šampon.
Pri gradnji smo upoštevali vse predpise in
standarde za farmacevtsko proizvodnjo,
standarde dobre proizvodne prakse ter
predpise s področja varstva okolja, varstva
pred požarom in varstva pri delu, ki veljajo
v Sloveniji in EU.
Januarja 2009 nameravamo rekonstruirati še dotrajani stari proizvodni obrat.
Del slednjega bomo sicer porušili in zaradi
dotrajanosti zgradili na novo, vendar pa se
celoten objekt zaradi tega ne bo povečal.
V njem bomo uredili sodobne proizvodne
prostore za proizvodnjo sirupov. Predvi-
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devamo, da bomo z gradnjo zaključili do
septembra 2009.
***
Razvoju lokalnega okolja namenjamo
posebno pozornost s svojo sponzorsko in
donatorsko politiko. Ker je Krkino temeljno
poslanstvo skrb za kakovostno in zdravo življenje ljudi, večino teh sredstev namenjamo
za zdravstveno in humanitarno področje,
podpiramo pa tudi športno dejavnost,
znanost, kulturno-umetniško dejavnost,
izobraževanje in drugo. Tako pomagamo
številnim društvom, ki delajo z mladimi in se
vključujemo v različne projekte, ki izpostavljajo množičnost. Prispevamo tudi k razvoju
visokega šolstva v Novem mestu, ki bo številnim mladim omogočilo študij in dolenjskim podjetjem zagotavljalo domači visoko
strokovni kader. Še posebej smo spodbudili
oblikovanje podiplomskega študijskega programa industrijske farmacije v sodelovanju s
Farmacevtsko fakulteto Univerze v Ljubljani,
katerega cilj bo prenos znanstvenih in farmacevtskih spoznanj v prakso. Ne nazadnje
pa veliko vlagamo tudi v varstvo naravnega
okolja, v katerega smo v zadnjem desetletju
vložili okoli 5 milijonov EUR. Vsem, ki sobivate z nami, pa zagotavljamo, da si bomo
tudi v prihodnje prizadevali ohranjati čisto
naravno okolje in gradili trdne temelje za
sožitje s sosedi.
Simona Gorjup

ê
ê

ê

ê

ê

ê

êêêêêêêêuêêêêê

ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê

ê

ê

êêêêêêêêêêêê
êêêêêz:ê¢ªª©·



%êêW

Glasilo Krajevne skupnosti Bršljin, leto II., št. 2, december 2008

15

16

BRŠLJINSKE novice

Vesel božič, ter
srečno in zdravo
novo leto 2009

Nudimo vam vse jedi na žaru
odprto vsak dan od 9. do 22. ure,
petek in sobota od 9. do 23. ure
nedelja in prazniki od 11. do 19. ure
Se priporočamo!

Ljubezen, mir
in lepše okolje.
Za vse.
Povsod.
To je naša želja
za naslednjih 365 dni.
Vaša URSA

Insulation for a better tomorrow

BRŠLJINSKE novice je glasilo KS Bršljin. Uredniški odbor: Milan Vrščaj (odgovorni urednik), Cirila Zajc, Jožica Šepetavc. Besedila niso lektorirana. Pridržujemo si pravico do
okrajšave člankov. Izhaja po potrebi v nakladi 1500 izvodov in se razdeli vsem gospodinjstvom in podjetjem v KS Bršljin brezplačno. Graﬁčna realizacĳa Tomograf Novo mesto.

