KRAJAN 2020
glasilo Krajevne skupnosti Regrča vas

Krajanom in krajankam KS Regrča vas želimo
lepe božične praznike in srečno v letu 2021.

Spoštovane krajanke,
spoštovani krajani
Volja, vztrajnost, optimizem …
Za nami je leto, ki si ga bomo verjetno zapomnili za
vedno. Če smo bili še v prvih dveh mesecih polni idej,
načrtov, kaj vse bomo naredili v tem letu, je marec našo
lestvico prioritet pošteno obrnil na glavo. Nekoliko drugače, pa vendar z vso voljo, vztrajnostjo in optimizmom
smo delali korake naprej.
Projekti so se odvijali po naših najboljših močeh. Naj jih
nekaj naštejem:

RAZPIS Mestne občine Novo mesto (MONM) za krajevne
skupnosti - v letu 2020 smo imeli potrjene štiri projekte:
•
•
•
•

idejni projekt rekonstrukcije ceste Ob Težki vodi,
razširitev skill parka na Svetem Roku,
urbana oprema - oglasni panoji, klopce, koši, logotip,
javna razsvetljava ulice K Roku, kjer se sočasno
izvaja preplastitev ceste in umešča pločnik.

Vsi projekti so v fazi realizacije.
Letos se je res veliko dogajalo in upam, da vam bodo informacije v nadaljevanju olajšale spremljanje lokalnega
dogajanja. Verjetnost dobrih rezultatov na projektih pa
bo večja, če bomo združili znanje, ki ga premoremo. Zato
vas vabim, da nam posredujete komentarje, ideje … Kaj je
lepšega od občutka, da smo del večje zgodbe, v kateri so
naše sposobnosti prepoznane in v kateri se naša socialna
mreža širi.
V razgovoru z odgovornimi na novomeški občinski upravi
smo načeli tudi vprašanja :
• Problematika dostopa na kmetijske površine.
• Urejanje ceste čez polje, ki jo občani zaradi preobremenjenosti kategoriziranih cest v naši KS veliko uporabljajo
tako kot pešpot, kolesarsko pot, odvija se tako promet
z avtomobili kot s kmetijsko mehanizacijo. Predlagano
je bilo tudi že, da se jo asfaltira, seveda pa je ob tem
treba poskrbeti za celovito obravnavo.
• Preučitev možnosti za dopolnitev uličnega sistema v
naselju Sveti Rok. Naselje povezujeta dve ulici – K Roku
in Regrča vas, a razvejanost pozidave po našem mnenju
kliče po oblikovanju nove/novih ulic.
• Umeščanje postaje za kolesa, da bodo krajani varno
dostopali do središča mesta.
• Energetska sanacija krajevnega doma.

letu 2020 je pokazatelj naše volje, vi pa boste ocenili, ali
so rezultati usmerjeni proti pravemu cilju. Zato smo vam
v osrednjem delu časopisa pripravili anketo, ki jo, prosim,
izpolnite, kaj dopišite in nam jo pošljite nazaj do konca
marca.
Spoštovani krajanke in krajani,
v letu 2021 vam želim, da
bi ostali zdravi, uživali mir in
srečo z najbližjimi, imeli čas za
sanje, upe in plemenite misli
ter imeli moč za nove uspehe.
Srečno.
Mateja Rožič,
predsednica sveta KS Regrča vas

Tradicionalno kresovanje 2020
Ukrepi proti širjenju virusa so preprečili tradicionalno
kresovanje v Regrči vasi. Brez kresa nismo bili še
nikoli doslej. Ekipa dolgoletnih prostovoljcev je tako
ostala brez dela, a upam, da ste moči prihranili za
naslednje leto.
Vsako leto se na našem kresu zbere lepo število ljudi
iz naše in okoliških krajevnih skupnosti. Letos je kljub
uradni prepovedi kresovanja na predvečer 1. maja
na prizorišče prišlo nekaj naključnih sprehajalcev, ki
so z varne razdalje obujali spomine na prejšnja leta.

V nekaj stavkih in s fotografijami nanizano naše delo v
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KS Regrča vas

Drage krajanke in krajani
Regrče vasi!
Ob zaključku leta in vstopu v novo leto sta bolj kot kdaj
prej pomembni pozitivna naravnanost in povezanost ljudi.
Med nami se je usidrala nova realnost, s katero se bomo
morali naučiti živeti, zato je v prazničnem času izrazitega
pomena, da mislimo na vse stvari, ki so nam dane in nas
kljub stanju ne ovirajo pri tem, da mislimo in delamo dobro.

Z dobrimi občutki ter vizijo za boljšo prihodnost vseh občanov smo se tudi v letu 2020 zagnano lotili projektov;
mnoge med njimi smo že uspešno zaključili, za ostale
smo zgradili trdne temelje v želji, da jih uresničimo v
prihodnjih letih.
V letu 2020 smo na občini kljub razmeram delovali nemoteno in tako po rednem načrtu obnovili občinske ceste,
v določenih okrajih uredili javno razsvetljavo, uredili smo
kar nekaj mestnih sprehajalnih poti in prenovili igrala
na igriščih v več krajevnih skupnostih. Širimo Olimpijski
center Novo mesto, ki bo kmalu bogatejši za nov bazenski kompleks, nadaljujemo s širjenjem kolesarskega
omrežja po Novem mestu in načrtujemo regionalne kolesarske povezave proti sosednjim občinam. Začeli smo
z drugim delom prenove mestnega jedra, LokalPatriot je
v najem dobil nove prostore na Rozmanovi ulici in bo v
prihodnosti poskrbel za vsebine za mlade, z mislijo na
podeželje in tamkajšnje prebivalce smo izvedli tri večje
projekte, v teku so tudi številni projekti nove komunalne
infrastrukture, med drugim tudi v Ždinji vasi, Češči vasi
in na Gornji Težki Vodi.
Krajevna skupnost Regrča vas je zagotovo ena najhitreje
rastočih skupnosti, velik poudarek se zato namenja tudi
gradnji infrastrukture. Tako je bilo v jesenskim mesecih
zgrajeno optično telekomunikacijsko omrežje na območju
ulic K Roku, Finžgarjeve in Vidmarjeve, do druge polovice
decembra bo urejena sanacija usada z rekonstrukcijo

cestišča in pločnikom v vaši neposredni bližini na ulici
Ob Težki vodi, do konca decembra pa bosta na območju
Vorančeve ulice – Košenic – ceste K Roku urejena cesta
in pločnik. Pripravljamo tudi vse potrebno, za začetek
urejanja južne zbirne ceste, ki bo v prihodnosti povezovala
obstoječe lokalne ceste in poti ter nove povezave za navezavo bodočih poslovno-stanovanjskih sosesk. Zahvaljujoč
dobremu sodelovanju z Društvom Zverinice je v sklopu
letošnje podpore nastala nova gozdno-kolesarska pot,
del obstoječega MTB Skill parka.
Izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, zato so naši
cilji uprti v to, da tudi v naprej uresničimo čim več naših
skupnih potreb. Najlepša poslanica za naprej je videti
zadovoljne obraze, ki pričajo o tem, da je v Novem mestu
resnično lepo živeti.
Želim vam zdrave praznične dni v družbi najbližjih. Tokrat vas vabim, da decembrsko dogajanje spremljate
prek spletnih portalov, na katerih smo v sodelovanju z
Zavodom Novo mesto pripravili barvit program, ter se ob
upoštevanju vseh vladnih ukrepov sprehodite po okrašenem mestnem jedru. Z željo in upanjem, da se bomo v
naslednjem letu lahko tudi osebno srečevali in ponovno
zaživeli polno življenje kot skupnost, vam želim uspešen
začetek leta 2021. Srečno!
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto

Nov logotip naše KS
Spoštovani krajanke in krajani, kot skupnost smo unikatni, da stopamo iz povprečja lahko prepoznavamo na
vsakem našem koraku. Kaj nas ponazarja v tem razvoju,
nismo našli v kakšnih zgodovinskih zapisih, čeprav je bila
Regrča vas v starih knjigah omenjena kot izpeljanka iz
osebnega imena oz. priimka Regrt (Regrtova vas).
Želja je bila v logotip naše krajevne skupnosti umestiti prepoznavne elemente našega prostora, nalogo pa smo zaupali
krajanki Katji Povž, univ. dipl. graf. teh.
Logotip sestavljata simbolni znak in napis. Krivulje v krogu
primarno ponazarjajo Težko vodo v modri barvi, zelenje/
travnike v zeleni barvi in cesto v rumeni. Sekundarno pa linije
v krogu predstavljajo črko “R”. Modra in zelena krivulja sta
v krogu manjši od cestne linije, saj se tu čedalje več gradi
in infrastruktura raste. Kljub temu želimo poudariti naravno
nit naše okolice. Krivulje prav tako ponazarjajo dinamičnost
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dejavnosti v tem delu mesta. Uporabljene barve odražajo
značilnosti potoka in dejavnosti ob njem. Zelena predstavlja
naravo, sprostitev, mir, modra pa potok kot moč in hkrati tudi
premišljenost, modrost.
Logotip je moderne narave, pri čemer se sam simbol lahko
uporablja ločeno tako na tiskovinah kot na ostalih aplikacijah.
Znak je sodoben, saj krajevna skupnost stremi k temu, napis
pa jasen in berljiv.
Logotip je prepoznaven po svojih močnih potezah. V vseh
nadaljnjih aplikacijah pa dobro viden in uporaben tako v
barvnih kot črno-beli različici.
Bodimo skupaj močni in drugačni.
Mateja Rožič, predsednica sveta KS Regrča vas
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Leto 2020
PROMET
Naselje Sveti Rok
Z idejno zasnovo preverjamo možnosti ureditve lokalne
poti na odseku od križišča s Knezovo ulico (pri Bohovi
kapelici v Regrči vasi) do križišča z lokalno cesto do ulice
Košenice v dolžini približno 1000 metrov.
V začetku tega leta smo predstavili idejno zasnovo in rešitvam, podanim na sestanku, sledimo.
Obstoječe cestišče bo treba obnavljati fazno:
1. Podana je vloga za spremembo občinskega prostorskega dokumenta, ki bo omogočila pridobitev gradbenega
dovoljenja za novo vpadnico (modra).
2. Od Bohove kapelice v Regrči vasi do doma krajanov
je projekt odvisen od sprejetja strokovnih podlag za
občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) južne razbremenilne ceste (oranžna).
3. Za odsek od doma krajanov do naselja Sveti Rok je
podan predlog za urejanje na MONM (zelena).
4. Traso čez Sveti Rok, ki je bila prometno opredeljena
kot enosmerna, se uredi po uresničitvi ostalih ureditev
v sklopu predstavljenega projekta (rumena).

Naša pričakovanja so, da vam bomo vsebino projekta predstavili v začetku prihajajočega leta.

šce in kolesarje, široke 2,50 metra. Zaradi utesnjenega
K ROKU
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začetku prihajajočega leta.

Cesta K Roku
Izvedba
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območju urejanja se uredi odvodnjavanje ceste z drenažno kanalizacijo, ki je vezana z vtočnimi jaški in
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KS Regrča vas

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Prostorsko načrtovanje

Šport in rekreacija
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V sodelovanju z Komunalo d.o.o. so bili obnovljeni komunalni otoki, postavljen tudi nov komunalni
rečotok
problem prebivalstva. V ta namen želi KS Regrča vas
na Finžgarjevi, tudi zbiralnik olja je pridobitev neposredno ob domu.

v sodelovanju z društvom Zverinice v mestnem gozdu
pri Svetem Roku in na ostalih športnih površinah urediti
V juniju se je v prostorih doma krajanov odvijal posvet o javno infrastrukturo, ki bo omogočila zdravo rekreacijo
DRUŽBENA DEJAVNOST
možnosti umeščanja dodatnih komunalnih otokov ter varo- v naravnem okolju. Ta bo namenjena tako krajanom KS
Zavedati se moramo, da se ravno na srečanjih s kakršnimi koli pogovori zbližamo, zač
valnih pasov občinskih cest - ograje, žive meje, trte, drevje, kot tudi ostalim, ki bi jih to zanimalo. K rekreaciji želimo
izmenjamo mnenja in izkušnje ter tudi na ta način pozabimo na vsakodnevne skrbi, s tem
škarpe, nadstreški itd., ki bistveno vplivajo na poslabšanje spodbuditi mlajšo generacijo, ki trenutno vse prepogosto
kvaliteto življenja.
preglednosti. Vabljeni so bili stanovalci Finžgarjeve ulice, K ždi »v varnem zavetju« doma, pa tudi starejše, ki so ta
Roku zgornji del območja Sveti Rok, predstavnik Komunale gozdni prostor za rekreacijo že uporabljali. Zato smo z
d. o. o. Emilio Murtič in direktorica SOU OD Brigita
Železnik.
družbo
državni gozdovi sklenili petletno pogodbo
V začetku
leta smo
imeli Slovenski
dve delavnici.
za uporabo
površin v RETINOPATIJA
njihovi lasti.
PRESEJALNI
DIABETIČNA
V sodelovanju s komunalo smo obnovili komunalne
oto- PROGRAM
Sladkorna bolezen ali diabetes je bolezen, ki z leti lahko povzroči komplikacije, zlasti n
Stanje vpliva na krvne
žilice po celemdejavnost
telesu: makroangiopatija (možgani, srce), mikroangio
Družbena
oči).
Na družabnih srečanjih iz kakršnih koli razlogov se zbliDiabetična retinopatija je komplikacija zaradi sladkorne bolezni in pomeni okvaro žil mrež
žamo, začutimo utrip, si izmenjamo mnenja in izkušnje, s
puščajo, bodisi se zamašijo. Pri napredovani obliki se tvorijo nove žile na mrežnici, ki so krh
tem pa izboljšamo kakovost življenja.
V zgodnji fazi diabetična retinopatija ne dela večjih težav, v napredovani obliki pa se kaže
začetku
smo imeli
dve delavnici – presejalni program
vidom, nenadno Vizgubo
vidaleta
ali različnimi
motnjami.
diabetična
retinopatija
in
z defibrilatorjem
- ter oče
Vsak bolnik s sladkorno boleznijo je upravičen rokovanje
do presejalnega
pregleda ali kliničnega
čistilno akcijo.
pregleda, če je toseveda
potrebno.
Splošna bolnišnica Novo mesto je leta 2015 pristopila k izvajanju Nacionalnega
programa
Mateja Rožič,
diabetične retinopatije. Na slovenski ravni program
omogoča
primerno
obravnavo
predsednica sveta KS Regrča vaspaciento
diabetično retinopatijo z namenom zgodnjega odkrivanja in pravočasne napotitve na zdrav
ke, postavili novega na Finžgarjevi ulici, pridobitev
je tudi
Delovanje
presejalnega programa sta iz Splošne bolnišnice Novo mesto predstavili Marta
zdr.omenim,
nege., pred. in Renata Vovk zdravstvena tehnica.
zbiralnik olja neposredno ob domu krajanov. Naj
da imamo še nekaj posod za odpadno olje in jih še vedno
lahko prevzamete.
Kar se tiče omenjenih varovalnih pasov občinskih cest
je preglednik izvedel nadzor. Obnavljal je tudi Telekom,
pridobitev je bila obsežnejša preplastitev Finžgarjeve ulice.

Komunalna infrastruktura

Kar se tiče varovalnih pasov občinskih cest je bil izveden nadzor iz strani preglednika.
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Milivoj Piletič

Regrčan, priznani zdravnik,
specialist interne medicine
Že od rojstva Regrčan, priznani zdravnik, specialist interne medicine, danes strokovni direktor ene največjih
regijskih bolnišnic pri nas, Splošne bolnišnice Novo mesto. Zdravniki in zdravstveno osebje so letos zagotovo
osebnosti leta. Pandemija koronavirusa je pretresla ves
svet, znašli smo se v neznanem. V osrčju reševanja te
zdravstvene in posledično ekonomske krize so se znašli
ravno zdravstveni kadri.
Zato smo se tudi v Krajanu odločili, da tokrat v ospredje postavimo
zdravnika, rojenega in živečega v našem okolju. Praktično naš sosed
Milivoj Piletič je bil rojen leta 1958 očetu profesorju in mami učiteljici, okolje polno želje po znanju pa je tako njemu kot sestri dalo
dobro popotnico in oba sta se odločila za poklic v službi ljudi. Sam
je specializiral in je danes strokovnjak na področju interne medicine,
njegova pet let starejša sestra je klinična psihologinja. Zdravnica je
bila tudi njegova pokojna žena, s katero imata tri otroke, ki so prav
tako izbrali njuno pot: dva sta zdravnika, eden pa socialni pedagog.
Na Medicinski fakulteti je diplomiral leta 1983, osem let pozneje
je opravil še specialistični izpit iz interne medicine. Od tega leta,
leta 1991, je tudi vodja oddelka za diabetes in presnovne motnje
v novomeški bolnišnici. Pridobil je tudi naziv primarij medicine. Dva
mandata je bil predsednik regionalnega odbora Zdravniške zbornice, bil je soustanovitelj in dva mandata podpredsednik združenja
diabetologov Slovenije ter član in podpredsednik delovne skupine
za nacionalni program za diabetes pri ministrstvu za zdravje. Od
leta 2016 je strokovni direktor bolnišnice, delno pa še dela v ambulanti za diabetike.
Leto 2020 si bomo vsi zagotovo najbolj zapomnili po
pandemiji, ki nas je doletela, ko so se določene stalnice v
naših življenjih čez noč spremenile. Kako vi kot zdravnik
doživljate to leto?
Pandemija je prav gotovo ena največjih katastrof na področju
zdravja, ki je doletela človeštvo. Pandemije so v zgodovini že bile,
vendar še nikoli v takšnih globalnih razsežnostih. Če se osredotočim
samo na zdravstveni vidik, je od prvega pojava virusa na Kitajskem
do danes minilo manj kot eno leto. V tem času smo virus spoznali,
izolirali, ugotovili značilnosti bolezni, ki jo povzroča, izdelali teste za
dokazovanje okuženosti, testirali že kar nekaj zdravil, razvoj cepiva je
tudi že v zadnji fazi. Torej, en ogromen dosežek na nivoju medicinske
znanosti, pa kljub temu nas virus še vedno preseneča, ne vemo še,
zakaj nekateri ljudje zbolijo le z minimalnimi znaki bolezni ali pa še
to ne, na drugi strani pa je za določene ljudi celo smrtna. Prav tako
še ne vemo veliko o poznih posledicah prebolele bolezni, podatki
pa kažejo, da so prisotne tudi pri tistih, ki so preboleli blago obliko.
V zdravstvu smo priča, kako je ena bolezen v veliki meri izrinila ostale
bolezni, saj vse naše kapacitete usmerjamo v oskrbo bolnikov s
covidom. S tem seveda tvegamo, da bomo določene bolezni odkrili
prepozno za uspešno zdravljenje, da se bodo določene kronične
bolezni poslabšale do te mere, da bo prišlo do nepotrebne škode
za zdravje posameznika ...
Covid-19 je močno posegel v naša življenja, morda še najbolj
ravno na zdravstvenem področju. Kako ste se na to odzvali v
bolnišnici in kako ste se v teh nekaj mesecih prilagodili?
V prvem valu smo imeli tako imenovani lock-down, ko smo naenkrat
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prenehali z nenujnimi dejavnostmi in izredno omejili dostopnost
do zdravstvenih uslug. Takrat je namreč prevladovalo mnenje, da
gre za sezonsko obliko bolezni, ko bo treba prebroditi mesec ali
dva, potem bo pa vse v redu. Istočasno tudi nismo imeli zaščitne
opreme in določenih aparatur, ki jih nujno potrebujemo pri oskrbi
teh bolnikov. Bilo je pomanjkanje testov za določanje virusa. Tako,
da je bil tak ukrep smiseln.
Sedaj, v drugem valu, je situacija drugačna. V vmesnem času smo
se oskrbeli z vso potrebno opremo, bolezen smo bolj spoznali in
smo se tudi organizacijsko bolj pripravili. Ves čas smo spremljali
epidemiološko situacijo in se temu sproti prilagajali. Redne dejavnosti nismo zaprli naenkrat, ampak smo jo postopno zmanjševali
glede na to, koliko smo povečevali našo dejavnost pri oskrbi covid
bolnikov in glede na izpad zdravstvenega kadra.
Trenutno imamo za covid bolnike namenjenih okoli 120 postelj, ki
so vse polne. Po potrebi lahko kapacitete še nekoliko povečamo.
Kljub temu, da nas je silovitost drugega vala vse presenetila, saj
še tako črne napovedi s konca poletja niso napovedovale takšnega
števila obolelih, smo kar dobro organizirani in zaenkrat obvladujemo
situacijo.
Po marčevskem popolnem zaprtju države se je podobno
zgodilo še jeseni, sicer v nekoliko milejši obliki. Ali so (bili) ti
ukrepi po vaši oceni upravičeni?
Mislim, da so nujni, saj nam sicer grozi popoln kolaps zdravstvenega
sistema in verjetno tudi drugih dejavnosti. Mogoče bi do ukrepov
lahko prišlo že bolj zgodaj in potem ne bi bili potrebni tako drastični,
vendar so to le predvidevanja.
Pogled na življenje se nam je v zadnjih nekaj mesecih
spremenil - naše ožje okolje je hočeš nočeš moralo postati še
bolj naše. Ob tem so se verjetno spremenili tudi pogledi na
našo okolico, kaj bi spremenili, kaj je dobro itd. Kako vi tej luči
gledate na življenje v naši krajevni skupnosti?
Okolje, v katerem živim, mi je bilo od nekdaj drago. Otroštvo sem
preživel ob potoku in v bližnjih gozdovih. V teh časih sem ponovno
odkril gozdne poti, ki sem jih kot otrok poznal. Veliko časa preživim
v gozdu in res deluje pomirjujoče in me napolni z energijo.
Večina je v teh časih tudi po sili razmer več časa namenila
določenim dejavnostim, za katere prej ni bilo časa ... Pri vas je
verjetno povsem drugače ...
Razen za sprehode v gozd za ostale hobije skoraj ni časa, saj dnevno
v bolnišnici preživim vsaj 12 ur.
Pred nami je leto 2021 - kaj lahko od njega pričakujemo z
zdravstvenega vidika?
Vsi se nadejamo cepiva, ki bo vsaj omililo valove epidemije in
zmanjšalo število obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.
KS Regrča vas

Krajevne skupnosti Regrča vas

Želite tudi vi prispevati k napredku NAŠE krajevne skupnosti?
Majhen kamenček lahko pridate že z odgovori na spodnja vprašanja, nato pa izpolnjeno anketo
do konca marca naslednje leto vrnete na naslov KS Regrča vas, Regrča vas 101, 8000 Novo
mesto, lahko pa jo tudi skenirate ali fotografirate in pošljete na ksregrcavas@gmail.com. Za
vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujemo.
1. Kaj pričakujete, da se bo v KS Regrča vas spremenilo v 10 letih?

2. Katere lokacije v krajevni skupnosti so vam najbolj všeč in zakaj?

3. V krajevni skupnosti se odvijajo tudi različna družabna srečanja. Kako ocenjujete družabno
življenje in kaj pogrešate?

4. Se v krajevni skupnosti počutite varno?

5. Naštejte prednosti bivanja v krajevni skupnosti?

6. Česa si želite več v krajevni skupnosti? (obkrožite)
•

stanovanjskih sosesk

•

športnih in rekreacijskih površin

•

zelenih površin in parkov z igrali

•

medgeneracijskega druženja

•

ponudbe lokalnih pridelkov

•

oskrbnih in storitvenih dejavnosti

7. Če bi kot predstavnik krajevne skupnosti vplivali na odločitev o prihodnji naložbi, kaj bi to bilo?
•

čiščenje in varstvo okolja

•

obnova kulturne dediščine

•

vzdrževanje zelenih površin

•

medgeneracijsko druženje

•

Drugo:

8. Promet, kaj je prioriteta v reševanju prometne tematike v naši KS?

9. V načrtu je energetska sanacija krajevnega doma, tehnično bomo za to poskrbeli skladno z določili,
za predstavnost objekta v prostoru pa se odločite med predlaganimi različicami:
Obstoječa
Različica A
Različica B
Različica C

Barvna študija 715-1_20

Barvna študija 715-2_20
JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

ID/VAT ID No.: SI63300265

ID/VAT ID No.: SI63300265

T: +386 1 588 43 90
F: +386 1 588 42 50
E: design-studio@jub.si

T: +386 1 588 43 90
F: +386 1 588 42 50
E: design-studio@jub.si

Datum: 16.11.2020

Datum: 16.11.2020

Podatki o naročniku:
Ime in priimek:

Podatki o naročniku:
Ime in priimek:

Naslov:
Regrča vas

Naslov:
Regrča vas

T:
E:

T:
E:

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!
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Barvna študija 715-1_20

1

Barvna študija 715-2_20
Različica A

Različica A

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!
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Barvna študija 715-1_20

2

Barvna študija 715-2_20
Različica B

Različica B

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!
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Barvna študija 715-1_20

3

Barvna študija 715-2_20
Različica C

Različica C

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Obvestilo:
Barve na monitorju in tiskalniku lahko
odstopajo od dejanskega stanja. Prosim
poiščite vašega lokalnega prodajalca in za
dokončno odločitev predhodno preverite
barve po JUB-ovi barvni karti, ali pa obiščite
naš razstavni salon (Dol pri Ljubljani 28), kjer
lahko na večjih vzorcih vidite dejanske barve.
Obiščite našo spletno stran http://www.
jub.si/o-podjetju/jub-design-studioprodajalna-in-razstavni-salon-3998/

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!

Pri fasadah priporočamo uporabo barvnih
odtenkov s svetlostjo (Y) večjo od 25 ter
svetlobno obstojnostjo večjo ali enako 7. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na
zgoraj navedeno telefonsko številko ali pa
nam pošljete elektronsko sporočilo. Veseli
bomo, če nam boste ob zaključku fasadnih
del, poslali fotografijo vaše hiše v novi
preobleki!
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10. Navedite predloge za poimenovanje novih ulic v KS Regrča vas …

11. Navedite, ali bi uporabljali sistem GONM – izposoja koles, če bi v naši krajevni skupnosti imeli
postajo?
•

da

•

ne

•

mogoče

12. Spol
•

moški

•

ženski

13. V katero starostno skupino spadate?
•

15-20

•

21-29

•

30-40

•

41-55

•

56-65

•

66 in več

14. Želite še kaj dodati, komentirati, izpostaviti?

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
KS Regrča vas

Začetek gradnje južne zbirne ceste po letu 2024
Ulica Ob Težki vodi je že vrsto let prometno zelo obremenjena. Preveč. Ker je to edina povezava med zahodnim in
vzhodnim delom v južnem koncu mesta. A bo še kar nekaj časa tako, saj je v načrtih Mestne občine Novo mesto
začetek gradnje južne zbirne ceste, če bo šlo vse po načrtih, predviden po letu 2024.

Slaba dva kilometra dolga južna zbirna cesta se bo na
vzhodu navezala na Belokranjsko cesto, na zahodu pa
na Šmihelsko cesto oziroma na predvideno zahodno
obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana z Državnim
prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2
Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.
Na južno zbirno cesto se bodo navezale obstoječe lokalne
ceste in poti ter nove povezave za navezavo bodočih poslovno-stanovanjskih sosesk.
Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto namreč predvideva takšen koncept razvoja, da se ob mestnih
vpadnicah oblikujejo mestotvorne dejavnosti. To velja tudi
za območje ob načrtovani južni zbirni cesti. Nove površine

za razvoj novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih
sosesk so v južnem delu mesta predvidene med Šmihelom,
Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku.
Pogoj za načrtovano pozidavo pa je izboljšanje obstoječe
prometne mreže in izgradnja predvidene južne zbirne
ceste, pravijo na rotovžu. Ta je načrtovana kot primarna
mestna cesta, ki bo povezala dve državni cesti in prispevala k zmanjšanju prometa na lokalnih cestah v južnem
delu mesta.
Za to cesto je mestna občina objavila javno naročilo za
izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in
strokovne podlage. Če bo to uspešno, bo podrobni načrt
predvidoma sprejet v drugi polovici leta 2022, sledili bodo
projektiranje in pridobivanje zemljišč ter pridobitev gradbenega dovoljenja, po letu 2024 pa, kot je zapisnano tudi
v načrtu razvojnih programov, načrtujejo gradnjo.
S to cesto sta povezana še načrtovana večja cestna odseka, njuna gradnja pa je odvisna od državnega denarja. Gre
za zahodno obvoznico v sklopu 3. razvojne osi in šmihelsko
obvoznico. Za obe prometnici je prostorska dokumentacija
sprejeta; za zahodno obvoznico državni prostorski načrt,
za obvoznico Šmihel pa občinski podrobni prostorski načrt.
Želja je, pravijo na občini in v tej smeri želijo prepričati
tudi državo, da bi projekta tekla vzporedno. Je pa gradnja
zahodne obvoznice po podatkih države predivdena po letu
2030, a je to za občino, pravijo, težko sprejemljivo.

Krajevna organizacija Rdečega križa Regrča vas
Letošnje leto ni bilo nič kaj plodno, saj
nam je COVID-19 preprečil kar nekaj
dejavnosti:
• nismo pobrale letne članarine,
• nismo izvedli srečanja in pogostitve
naših starejših krajanov,
• ni se izvajalo meritev krvnega tlaka,
maščobe in sladkorja v krvi.
Smo pa obiskale naše jubilante, jih obdarile s skromnimi darili in jim zaželele
zdravja, ki ga v teh časih vsi potrebujemo.
Med njimi je bila tudi Otilija Piletič, ki je
letos praznovala častitljivih 90 let.
Upamo, da bo prihodnje leto boljše, zato naj vsem krajanov zaželimo vse dobro v letu 2021, predvsem zdravja, in
vesele božične praznike.
KORK Regrča vas
december 2020
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Regrške »ROŽICE«
Na pobudo medgeneracijskega društva Žarek iz Novega
mesta smo tudi v naši KS organizirali skupino za samopomoč za starejše ljudi, ki jo vodiva Branka in Darko.

Lepo vas pozdravljamo
in vam želimo vse lepo
v letu 2021.

Tudi letos smo se v naši skupini udeleževali druženj v
domu Krajevne skupnosti Regrča vas, kolikor so razmere
to dopuščale. Tako smo izvedli 13 druženj, od tega smo
bili dvakrat na malici. Tako nam je uspelo praznovati 21.
rojstni dan z našo članico Slavko Cujnik. Naša mladenka
je namreč rojena 29. februarja. Še na mnoga leta smo ji
zaželeli ob tortici in svečkah, ki spadajo k takemu dogodku.
Spomladanska in jesenska epidemija sta nam preprečili
druženje, toda vseeno smo čez poletje izkoristili sončne dni
ter skupaj posedeli in popili kavo na terasi bara Regrčan.
Najpomembnejše je, da vse članice zdrave optimistično
zremo v prihodnost in se veselimo prihodnjih srečanj.
Regrške »ROŽICE«

Odtekanje vode na cesto ogroža varen
cestni promet
Pri pregledu cest v zimskem obdobju opažamo kar nekaj nepravilnosti, na katere želimo opozoriti vse občane, saj te nepravilnosti lahko
predstavljajo tudi nevarnost v cestnem prometu.
To so predvsem:
• na ceste se iz žlebov in dvorišč odvaja voda,
• na cesti se pušča sneg ali led, ki je padel ali zdrsnil tja,
• s ceste se ovira odtekanje vode,
• na strehah objektov ob cestah niso nameščeni snegolovi in zato
sneg zdrsi s strehe na cesto ali pa niso odstranjene ledene sveče.
Voda, ki pride na cesto ali pa nastane s taljenjem snega, zaradi nizkih
temperatur zmrzne, zato na tistem delu ceste nastane poledica. Ta pa
je seveda zelo nevarna tako za voznike kot tudi pešce. Prav tako voda
ali druge tekočine, kot npr. odpadna voda, pronicajo v cestni ustroj in
povzročajo slabšanje stanja cest, kar zahteva še dodatna sredstva za
njihovo vzdrževanje.
Vsa ta ravnanja so prepovedana ter v Zakonu o cestah in tudi v občinskih
predpisih opredeljena kot prekršek. Kot informacijo naj navedemo, da
globa za fizično osebo znaša 1000 evrov, za pravno osebo ali s. p. 4000
evrov in za odgovorno osebo 1000 evrov.
Če opazite takšno nepravilnost ali nevarno poledenelo mesto, vas prosimo, da o tem obvestite Medobčinski inšpektorat Skupne občinske
uprave občin Dolenjske na tel. št. 07 39 39 270 ali prek e-pošte: souod@
novomesto.si, policijo ali vzdrževalca ceste, da se bo nevarnost čimprej
odpravilo in s tem zagotovilo varnost v cestnem prometu.
Lastnike objektov in zemljišč pa pozivamo, da sami čim prej odpravijo
takšne nepravilnosti in s tem pripomorejo k varnosti vseh ljudi. Namreč,
če je nekje poledenelo in spolzko, je lahko nevarno tudi za vas.

Prikaz uporabe
defibrilatorja
Od marca je na domu KS Regrča vas
nameščen avtomatski zunanji defibrilator (AED). Da bi ga v nujnih primerih
znali uporabljati, smo 4. marca izvedli
prikaz delovanja. Z rokovanjem in
delovanjem AED se je tako seznanilo
približno 30 krajanov.

Skupna občinska uprava
občin Dolenjske
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Dirty Rok‘c vabi MTB kolesarje vseh starosti
V letu 2020 smo v Društvu Zverinice zgradili novo »lažjo« gozdno kolesarsko pot, ki razširja obstoječi MTB Skill
park v Krajevni skupnosti Regrča vas. Po videzu spominja na ozko gozdno pohodno oz. tekaško pot, pa vendar je
to prava kolesarska pot.

Dirty Rok‘c je namenjen predvsem
gorskim kolesarjem, ki si želijo tehnično manj zahtevno pot, z manj ostrih
ovinkov, skokov in drugih ovir, ki jih
navadno srečujemo na težjih gorsko
kolesarskih poteh. Za vožnjo je priporočljivo gorsko kolo, čeprav se lahko
po Rok‘cu zapeljemo z vsemi vrstami
koles, no ja, cestno morda res ni najbolj priporočljivo.
Proga je, kot zapisano, lahka in namenjena predvsem začetnikom, torej
manj izkušenim kolesarjem, vse od
otrok do starejših kolesarjev, ki imajo
že nekaj kilometrov za seboj. Na novi
progi kolesarji hkrati spoznavajo gozd
in napredujejo v znanju vožnje, npr. v

zavijanju, pospeševanju, drži na kolesu. Progo lahko uporabimo za prijetno
popoldansko rekreacijo ali intenzivni
trening. Pot (trail) se navezuje na
obstoječi skill park in na drugi strani
ponuja možnost povezave z bližnjimi,
daljšimi turami okoli Novega mesta.
Nova pot, dolga okoli dva kilometra,
se v največji meri oz. skoraj povsem
umika od pohodniških poti in izkorišča
naravno danost pokrajine oz. gozda.
Pot je t. i. krožni »single track« z zavoji
in naravnimi preprekami ter se prostorsko ne oddalji veliko od skill parka.
Široka je največ pol metra in za zdaj
nima umetno zgrajenih ovir.
Dirty Rok‘c se začne pred ruševinami

cerkve sv. Roka in vodi na drugo stran
skill parka ter se na vrhu hriba odcepi
desno. Ven pridemo (pozor) pred križiščem, kjer se diagonalno spustimo v
gozd na drugi strani poseke.
Pot je v celoti označena in ji ni težko
slediti. V pripravi je tudi brošura s karto, v kateri bodo navedeni pogoji uporabe ter varnostni ukrepi, ki zaščitijo
vse udeležence v naravi in poskrbijo
za varnost udeležencev in narave. Vse
informacije pa bodo objavljene tudi
na FB strani društva. Se vidimo v Skill
parku Zverinice.
RKD Zverinice

Očistimo sosesko 2020
Tudi letos smo v naši krajevni skupnosti v sklopu čistilnih
akcij Mestne občine Novo mesto Očistimo sosesko pripravili čistilno akcijo, a je bila tokrat udeležba skromna.
Letos smo se spet soočili z veliko problematiko neodgorovnega metanja odpadkov po brežini potoka Težka voda
(ob cesti v smeri Jedinščice). Očitno se nekaterim brežina
zdi idelana točka za metanje pločevnik piva v naravo. Tako
kot vsako leto smo se pošteno namučili, da smo na veliki
strmini pobrali vse smeti in očistili naravo. Upamo, da se
bo tudi kakšnim brezvesnežem enkrat zalomilo. Pozivamo
vse, da skupaj zberemo ideje za reševanje te težave. Nekaj
jih že imamo.
Glede na to, da je bil takrat (čistilna akcija se je odvila 29.
aprila) zaradi razmer marsikdo doma, da se je aktivnost izvajala na prostem in da je bilo poskrbljeno tudi za zaščitna
sredstva, smo kljub delavniku pričakovali večji odziv. Ali je
čistilna akcija res uspela, naj presodi vsak sam.
Zala Virant
december 2020
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Šola, kje si?
»V Šmihelu vendar«, bi se glasil odgovor marsikaterega
šmihelskega učenca na povsem enostavno vprašanje še
ne tako dolgo nazaj. Nekako do sredine letošnjega marca, ko smo prvič okusili izobraževanje na daljavo. Leta,
ki je za vse nas v marsičem zelo drugačno od prejšnjih.
Naši devetošolci so nam zapustili slogan: »Kaj češ, pride
tako leto.« Ampak tako leto se z lanskim šolskim letom
ni končalo. Žal se nadaljuje tudi v šol. letu 2020/2021,
tudi sedaj, konec novembra, ko pišem prispevek za časopis Krajan. Zgornje vprašanje se ne nanaša neposredno
na kraj, ampak je bolj kot ne izraz želje po šoli. Postaja
vse pomembnejše, vse pogosteje izrečeno, odgovor
nestrpno pričakovan, šola pa močno pogrešana in zelo,
zelo zaželena. Tista prava šola. »Šola je stavba s štirimi
stenami in prihodnostjo vmes,« je misel, ki sem jo nekje zasledila. Šola kot stavba v Šmihelu še vedno stoji,
osamljena, turobno prazna, strašljivo tiha … ker ni vas,
dragi učenci, ki ste prihodnost. Ni vaše radoživosti, vaših
iskrivih pogledov, iskrenih nasmehov in veselja, izvirnih
pobud in neskončno dobrih predlogov, kot npr. ukinitev
domačih nalog ali ocenjevanja znanja.
To leto pa je na poseben način drugačno tudi zame.
So trenutki, so ure, so dnevi, so meseci, so leta. Da, so tudi
leta in mojih, vezanih na Osnovno šolo Šmihel, je bilo skoraj
41. Učenci, se vam zdi veliko? Toliko, kot če bi petkrat
izpolnjevali program osnovne šole. Ne zdi se mi tako daleč
nazaj tisti 1. september leta 1979, ko sem prvič prišla v
šolo Šmihel (takrat Milka Šobar Nataša). Takrat najmlajša,
letos najstarejša. Nikogar od takratnih sodelavcev ni bilo
letos več v šoli , da bi z njimi delila takratne dogodke. Za
vas, mlade, pa so to dogodki iz starih časov, kot bi rekli
»iz zgodovine«. Res je, vsak izmed nas piše tudi zgodovino
Osnovne šole Šmihel. Jaz sem jo 17 let kot svetovalna
delavka in 24 let kot ravnateljica. Toliko let pomeni veliko
priložnosti, izzivov in tudi obilo dela. Ponosna sem, da je
naša šola postala prepoznavna, da smo speljali številne
projekte, posegali po najvišjih uspehih tako v znanju kot
športu, predvsem pa se trudili ustvariti čim boljše pogoje in
spodbudno učno okolje za vse učence ne glede na kakršne
koli različnosti. Te so bile vedno celo v prid, kajti različnost
smo znali sprejemati kot dejstvo, ki nas bogati.
Po 41-letih dela na Osnovni šoli Šmihel sem konec julija
odšla na dolge počitnice, ki se jim reče upokojitev.
Mnogo je bilo v teh letih ur in dni, ki so bili kot svojstvena
mavrica, dnevi obarvani v vesele rožnate barve, včasih
pa tudi v težko sivino, največ pa je bilo modrine. Koliko
volje in pedagoškega optimizma je bilo potrebnega zaradi
dogodkov, ki so zaustavili korak časa ali postavili oviro na
poti k cilju. Trenutna ovira je izobraževanje na daljavo in
vem, da mu boste z voljo, delom in disciplino kos.
V vsem tem času so se me vedno najbolj dotaknili ljudje.
Ne zgodbe ali legende, pač pa dejstva. Dejstva, povezana z
uspehi, dosežki, napredkom učencev ali pa njihove izvirne
ideje. Področje dela z učenci mi je bilo najljubše. Vodila
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me je misel: »Skrivnost vzgoje je spoštovanje učenca«
(R. W. Emerson).
Poleg spoštovanja učencev je pomembno tudi vedenje, da
se lahko od njih učimo. Morda še največ od tistih, ki jim
je znanje vrednota. Pa ne samo znanje, tudi doslednost,
iskrenost, vztrajnost, delavnost. Da, od učencev se učimo
in hvaležni smo jim za to, da nam ponujajo priložnosti za
učenje strpnosti, potrpežljivosti, postavljanja meja in sprejemanja … Največje število učencev v mojem obdobju dela
v OŠ Šmihel je bilo 1.137, najmanjše pa 358.
In učenci so bili takrat pa tudi pozneje in ste tudi danes
tisti, zaradi katerih delo v šoli nikoli ni dolgočasno. Vsak
izmed mnogih je pisal svojo zgodbo, kot jo pišete danes
tudi vi. Vsebina pa je gotovo drugačna; v tem času o izobraževanju na daljavo, željah po stikih s sošolci in delavci
šole ... Ostaja pa dejstvo, da znate biti učenci Osnovne
šole Šmihel dobri učenci, strpni in razumevajoči ter pravi
prijatelji, zato sem bila na vas, učence, vsa ta dolga leta
izredno ponosna.
Naj bo tudi v prihodnje tako, zato vam, staršem in tudi
učiteljem namenjam nekaj misli, ki so aktualne še zlasti
v času izobraževanja na daljavo:
• Šolanje ni priprava na življenje; šolanje je življenje
samo. (J. Dewey)
• Vsak učenec se zmore naučiti, vendar ne na isti dan
ali na enak način. (G. Evans)
• Otrokovo življenje je kakor list papirja, na katerem
vsak mimoidoči pusti svoj odtis. (kitajski pregovor)
• Če že moraš povzdigniti glas, stori to zato, da boš
nekoga spodbudil. (neznani avtor)
• Nikdar jim ne govorite, kako naj kaj naredijo, temveč
jim to molče pokažite. Če jim boste govorili, bodo
gledali, kako se premikajo ustnice. Če jim boste
pokazali, bodo zahtevano hoteli sami narediti.
(M. Montessori)
• Znanje je, da se vsak dan česa naučimo. Modrost pa,
da vsak dan nekaj opustimo. (zenovski pregovor)
• Knjige so ključi do zakladov modrosti. (Gay van Liere)
Posredujem vam še nekaj modrih misli, ki sem jih letos
napisala za spominsko knjigo OŠ Šmihel v okviru Rastoče knjige.
• Treba si je postaviti visoke cilje. Visoki cilji so nujni,
da lahko izkoristimo svoje talente in možnosti.
• Poskusite narediti kakšno stvar prvič. Vsak, ki
KS Regrča vas

Nadaljevanje

KAKO NAPREJ?
Letos nismo imeli srečanj na predstavitvah zaradi protivirusnih ukrepov.

•

•
•
•

•

poskuša kaj novega, lahko naredi
tudi napake.
Iz napak se je treba veliko
naučiti. Napake je treba
analizirati in se bolje pripraviti za
naslednjič. Prevzeti je treba tudi
odgovornost.
Če stvari ne poznate, vprašajte.
Spodbujajte drug drugega, da
boste boljši.
Izbirajte besede. Besede imajo
veliko moč. Slovenščina premore
ogromno besed, s katerimi lahko
izrazimo pohvalo, spodbudo,
konstruktivno kritiko ali
nasprotovanje.
Modro je biti spoštljiv, prizadeven
in iskren.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem KS
Regrča vas za dobro sodelovanje z OŠ
Šmihel, za pomoč učencem, možnosti
uporabe igrišč ob športnih dneh, doma
krajanov ob naravoslovnih dneh, za
ponujene priložnosti, da so se učenci
lahko predstavili starostnikom …

Odločitev je vedno naša!

V letu 2021 vam želim vse lepo.

Darko Zupančič

Odpadno jedilno olje -

NE
v okolje!

Namesto zaključka
Vem, da imate naši učenci veliko
sposobnosti, spretnosti ter veščin
in želim, da jih čim bolje izkoristite v
različnih priložnostih, tudi pri izobraževanju na daljavo.
Upam, da boste ob izidu Krajana že v
šolskih klopeh, da bo šola spet tista
prava, živa šola in da boste v njej uživali v vsem, kar šolo dela zanimivo.
Da se več ne boste spraševali »šola,
kje si?«, pač pa kmalu spet rekli tisto
znano: »ah, ta šola«, pa naj zveni tako
ali drugače.
Leto 2021 bo zopet novo leto, vendar
naj bo v šoli to spet eno od starih,
prejšnjih let. Spremlja naj ga predvsem zdravje. Vsem želim vse dobro.

Verjemite. Vsak organizem ima sposobnost samozdravljenja, seveda tudi
človek. Kako učinkovit je pri tem samozdravljenju, pa je odvisno od posameznikovih možganov, kako očuvani so. Če so manj zasičeni s škodljivimi
snovmi, lažje uravnavajo delovanje organizma in nas peljejo do zdravja. Zato
moramo poskrbeti, da v telo vnašamo čim več zdrave hrane in pijače brez
raznih škodljivih dodatkov in škropiv. Imate pa nekateri šablono za aktivacijo dinamičnega alfažarka oz. statični alfažarek uporabljajte za postopke
čiščenja hrane. S tem boste svojemu telesu naredili največjo uslugo.
Priprave, da se aktivirajo zdravilne točke v okolici doma krajevne skupnosti
Regrča vas, še vedno potekajo. S pomočjo prijaznega geodeta sem dobil
GPS koordinate mejnikov zemljišča, ki ga imamo v upravljanju in je last MO
Novo mesto, in GPS koordinate samega doma KS. Upam, da do spomladi
izračunamo potencialne lokacije zdravilnih točk na igrišču in igralih ter jih
lahko v prihodnosti označimo.
Vesel sem, da se bliža čas, ko bodo vsi otroci in ostali obiskovalci našega
igrišča deležni učinkov zdravilnih točk. Vsekakor je to najpomembnejše za
otroke, ker ti na splošno vidijo večdimenzionalni prostor in se bodo sami
prepričali v delovanje zdravilnih točk.
Nikola Tesla, ki je pri svojih izumih koristno uporabljal informacije iz večdimenzionalnega prostora, je nekoč izjavil: “Tistega dne, ko bo znanost
začela proučevati nematerialne pojave, bo v enem desetletju napredovala
več kot prej stotine let.”
Podrobnosti o novih odkritjih najdete na:
http://www.ati-e-import.si
Opažanja in izkušnje uporabnikov nove biotehnologije:
http://www.drustvo-s33.org/

mag. Irena Hlača
december 2020
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PRI NAS

Napovednik spletnih dogodkov
petek, 18. 12., ob 19.00 / Luto
sobota, 19. 12., ob 19.00 / Tretji Kanu
nedelja, 20. 12., ob 19.00 / Ana Čop & Thillo Seevers
petek, 25. 12., ob 19.00 / božični koncert / Corcoras (premiera)
nedelja, 27. 12., ob 18.00 / glasbena pravljica s / PO Krka (premiera)
ponedeljek, 28. 12., ob 19.00 / Mrfy
torek, 29. 12., ob 19.00 / El Kachon (premiera)
sreda, 30. 12., ob 18.00 / slovo dedka Mraza & Opera Julija (odlomek)
četrtek, 31. 12., ob 19.00 / ans. Pogum (premiera) + presenečenje
Vabljeni, da se pridružite pri skupinskih online ogledih koncertov iz Kocke
pod okriljem KOOB Sessions.
v FB skupini #novomesto ZAME
in se naročite na YouTube kanal www.youtube.com/c/koobsessions
za vse novosti zbirke!

