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Vesele božične praznike in
veliko dobrega v letu 2018.
Srečno!
Svet KS Bučna vas in TŠD Bezgavec
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Vsak začetek leta je začetek nove zgodbe
Tudi v letu 2017 se je čas obrnil kot bi mignil.
Upam, da ste ga preživeli prijetno, da ste počeli
tisto, kar vas najbolj veseli in da ste si nabrali
dovolj energije za novo leto, ki prihaja.

Svetniki Ks Bučna vas smo
si prizadevali tudi v tem letu
narediti veliko z malo denarja .

Javna razsvetljava na Dolenjih Kamencah, ureditev
odvodnjavanja v Kamenju in
Hudem.
Druga faza ureditve pokopališča na Dolenjih Kamencah
in prenova pisarne KS Bučna
vas.
V letu 2018 predvidevamo
ureditev makadamskih poti,
preplastitev ceste z asfaltom
v Kamenju.
Javna razsvetljava na Hu-

dem, pločnik in javna razsvetljava in preplastitev ceste
Kamence-Potočna vas-Muhaber. V izdelavo bo šla tudi
projektna dokumentacija za
javno razsvetljavo po ostalih
ulicah naše KS.
Vsak začetek leta je začetek
nove zgodbe, ki jo ustvarjamo
skupaj. Upam, da se bomo tudi
v letu ki prihaja vsi trudili, da
bo imela zgodba na koncu leta
2018 čim bolj srečen konec.
Pomembno vlogo pri tem
imate tudi vi, spoštovani krajani. Računamo na vašo podporo in predvsem na vaše

sodelovanje in zaupanje v
naše delo.
Skupaj se moramo zavedati tega, da več kot bomo
sodelovali, bolj bomo lahko
oblikovali krajevno skupnost
za našo prihodnost.
Želim Vam
blagoslovljene
božične praznike in
SREČNO v letu 2018.
Andrej Redek,
predsednik
krajevne skupnosti
Bučna vas

Drage krajanke in krajani,
zaključujemo enega investicijsko najbolj plodnih
let v Mestni občini Novo mesto. Naša prizadevanja
pri izboljšanju kakovosti življenja v našem okolju
verjetno najbolj oriše podatek, da smo imeli v
določenem poletnem obdobju letošnjega leta
hkrati aktivnih 45 različnih gradbišč.

Številne projekte smo
uspešno zaključili, tako smo
lahko upravičeno ponosni na
27 energetsko prenovljenih
javnih objektov, med katerimi gre po večini za vrtce in
šole. S tem projektom javno-zasebnega partnerstva, ki
mu lahko pripišemo preboj-

no vrednost na državnem nivoju, smo storili pomemben
korak za prihodnost naše
občine. Naši otroci bodo
namreč svoje znanje nabirali
v prenovljenih objektih, ki
so s sanacijo tudi bistveno
prijaznejši do okolja.
Ko se bomo ozirali na 2017
ne bomo mogli mimo dejstva,
da je to leto, v katerem se je začela prenova mestnega jedra.
Ta ambiciozen projekt bo tudi
v prihodnjem letu eden glavnih projektov in verjamem,
da se bomo že prihodnje leto
srečevali na prenovljenem
Glavnem trgu, na katerega
bomo lahko ponosni.

Novega mesta si ne moremo
predstavljati brez uspešnih gospodarskih zgodb, zato smo v
letošnjem letu nadaljevali s politiko podpore gospodarstvu.
Zainteresirani vlagatelji imajo
od letošnje jeseni na voljo
komunalno opremljeno gospodarsko cono Na Brezovici
na ugodni lokaciji med dvema
avtocestnima priključkoma.
Pomemben gradnik pri
ustvarjanju pozitivne zgodbe so prav gotovo krajevne
skupnosti, s katerimi si vsako leto prizadevamo krepiti
sodelovanje in po najboljših
močeh reševati izzive. Pa naj
si gre za kompleksno prenovo
mestnega jedra ali sanacijo dotrajanega pločnika, po katerem
otroci hodijo v šolo.
Seveda ne gre samo za gradbišča, prav tako smo veseli številnih »mehkejših« projektov
v naši občini. Novomeški Pe-

šbus je bil na državnem nivoju
prepoznan kot najuspešnejša
izvedba tega projekta v Sloveniji, celostni sistem mobilnosti
smo začeli graditi s sistemom
za izposojo koles, prihodnje
leto pa bomo posvetili enemu
največjih Novomeščanov Leonu Štuklju, saj mineva 120 let
od njegovega rojstva.
Želim vam prijetnih
prazničnih trenutkov
v družbi najbližjih, v
novem letu pa pozitivne
naravnanosti in zdravega
duha, ki ga je utelešal naš
znameniti someščan.
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine
Novo mesto
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PGD Kamence –
40 let delovanja
V letošnjem, jubilejnem letu pa se je dogajalo
veliko stvari. Že tradicionalno so organizirali
tekmovanje za eno od pokalnih tekem državnega
pokala, na katerem so se tudi letos zbrale
najboljše slovenske tekmovalne enote.

Med njimi tudi udeleženke
gasilske olimpijade, ki je bila
dva meseca po tekmovanju. In
med njimi so kasneje 3 enote
posegle v sam vrh tekmovanja,
ko so vsaka v svoji kategoriji
postali svetovni prvaki.
Tudi letos je društvo sodelovalo pri organizaciji in
varovanju tradicionalnega
kresovanja. Tu je potrebno
poudariti, da se je požarna
zavest v zadnjih letih močno
povečala, saj so takšni dogodki
čedalje bolj varni in letos ne
beležijo nobenega požara na
operativnem območju PGD
Kamence v času praznovanja.
Žal pa tako ne moremo reči
za ostale požare. Leto 2017 je

zaznamovalo rekordno število
intervencij. Samo do trenutka
pisanja tega članka je bilo na
območju, ki ga društvo pokriva, že 50 intervecij. Toliko jih
ni bilo še nobeno leto v vseh
40-ih letih delovanja. Velika
večina pa je bila v naravnem
okolju – požari trave in podrasti, še posebej na zahodnem
delu Mestne občine Novo mesto. Kot je bilo prej omenjeno,
se je požarna zavest organizatorjev prireditev v zadnjih
letih močno izboljšala. Smo pa
zasebno na svojem območju
postali veliko bolj brezbrižni.
Ne zavedamo se namreč, da v
času daljšega suhega vremena
že samo en odvržen cigaretni

ogorek lahko povzroči ob primernih vremenskih razmerah
katastrofalen požar, v katerem
bi gorele tudi zgradbe – mogoče bi prišlo celo do človeških
žrtev.
Za tak namen pa so se v
društvu ves čas usposabljali
preko rednih izobraževanj in
praktičnih vaj. Izvedli so tudi
večjo vajo, kjer so preizkusili
sodelovanje z večimi sosednjimi društvi in poklicnimi
gasilci. Namen te vaje je bil, da
se spozna najprej teren, kjer se
je vaja odvijala, potem pa tudi
kolegi in tehnika enot, s katerimi so že in še bodo sodelovali.
Takšne vaje so se pokazale
kot zelo koristne tudi pri gašenju velikega požara v podjetju
Ekosistemi v Zalogu, kjer so
operativni člani društva prebili veliko ur kljub temu, da
to ni del njihovega območja.
Tukaj se je še enkrat pokazalo,
da za gasilce ni nobenih meja

in najprej mislijo na pomoč
drugih in šele nato na sebe.
Da pa ne bi govorili samo
o slabih stvareh, pa še nekaj
vedrejših tem. Gasilci so v
vidu dobrega sodelovanja in
za promocijo humanitarnega
dela obiskali in predstavili
delovanje PGD v Osnovni
šoli Bršljin, Vrtcu in Policijski
postaji Novo mesto, s katerimi
že vrsto let dobro sodelujejo.
Povsod so bili dobro sprejeti,
saj se vsi zavedajo pomena
drug drugega v tem okolju.
V zahvalo za dobro delo v
društvu je bila organizirana
tudi strokovna ekskurzija
gasilcev h kolegom v Hrvaški
Samobor.
Tam so si ogledali zgodovino društva, opremo – še
posebej zadnje pridobitve in
se seznanili s praksami in
taktikami kolegov ob podobnih intervencijah pri njih.
Nato so si v kulturnem delu
izleta ogledali bogato okrašen
grad Brežice, ki je v svoji dolgi
zgodovini doživel že marsikaj
tako dobro kot slabo. Dan pa
so zaključili ob zanimivem
obisku repnice na Bizeljskem
in večerjo na turistični kmetiji.
Ob zaključku leta člani
društva vsem krajankam
in krajanom želi zdravo,
uspešno in veselo 2018.
Andrej Grgovič
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Spoštovani,
V letu 2016 smo se v svetu KS Bučna vas odločili, da uredimo
pokopališče na Dolenjih Kamencah. V ta namen je bi opravljen
nakup potrebnih zemljišč za širitev pokopališča ter ureditev
parkirnih površin.
Tudi v letu 2017 smo nadaljevali z
aktivnostmi, povezanimi z delovanjem
pokopališč. V septembru letošnjega leta
je bilo izvedeno javno naročilo za ureditev prepotrebne povezave parkirišča s
pokopališčem na Dolenjih Kamencah ter
rahljanje zemlje na mestih novih grobnih
polj. Dela naj bi bila zaključena do konca
letošnjega leta.
Zaradi vedno pogostejših težav pri ugotavljanju najemnikov grobov ter nekaterih
neplačnikov, smo se odločili, da naredimo
red tudi na tem področju. Pred več kot
šestimi meseci so vsi najemniki grobov na
pokopališču Dolenje in Gorenje Kamence
prejeli odpoved najemne pogodbe. Hkrati
smo opravili evidentiranje grobov ter
pripravili nove pogodbe, kjer bo natančno

opredeljeno, kdo je najemnik posameznega grobnega polja. Vsem dosedanjim
najemnikom bom v mesecu decembru
ponudili v podpis nove pogodbe s prilogo,
kjer je označeno najemno grobno polje.
Predpogoj za podpis pogodbe s strani
predsednika KS Bučna vas pa je, da so
vse zapadle obveznosti do KS Bučna vas
kot upravljalca pokopališča poravnane.
Z navedenimi investicijami in novo
najemno pogodbo želimo zagotoviti večjo urejenost pokopališč ter preglednost
plačevanja najemnin grobov. Upravljanje s pokopališčem Dolenje in Gorenje
Kamence je za KS Bučna vas velik izziv,
saj posamezni neplačniki onemogočajo
redno in pregledno poslovanje. V novi
najemni pogodbi je zaradi slabih izkušenj

MARKET Maja
Market Maja d. o. o., Ljubljanska cesta 80, 8000 Novo mesto

neplačnikov dodano nov določilo, ki določa, da v primeru neplačane najemnine
za grob in po pisnem opozorilu, lahko
najemodajalec odpove najemno pogodbo
in odstrani grob. Le-tega pa lahko odda
drugemu uporabniku v najem.
Želja KS Bučna vas je, da so stroški povezani z grobovi za najemnike primerni
ter da pokopališče zagotavlja dodatne možnosti za pokop na obstoječi lokaciji – ob
cerkvi Sv. Janeza na Dolenjih Kamencah.
Samo s plačanimi najemninami vseh
najemnikov lahko KS Bučna vas zagotovi
urejenost pokopališč ter potreben razvoj
le-teh.
V bodoče bo potrebno urediti tudi
mrliško vežico, ki prav tako zahteva določena finančna sredstva iz naslova najema
grobov. Zato je toliko bolj pomembno, da
vsi najemniki poravnajo svoje obveznosti
v najkrajšem roku.
Peter Kostrevc,
podpredsednik
KS Bučna vas

Vaš slovenski trgovec
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Praznovali so

90 let France Koračin

90 let Jožefa Retlja

19. oktobra smo aktivistke KORK Bučna vas
pripravile srečanje za starejše krajane KS Bučna
vas in KS Karteljevo v gostišču »Na vasi. «
Odzvalo se je 82 krajanov.
Kulturni program so pripravili, tako kot vsako leto, otroci
OŠ Bršljin, pod vodstvom
mentorice Tončke Malenšek.
Vse zbrane je nagovorila
predsednica KORK Bučna
vas Marija Pugelj, pozdravila
sta jih predsednik OZRK NM
Marjan Grahut, predsednik
KS Karteljevo Bojan Florjančič
in predsednik KS Bučna vas
Andrej Redek.
Za veselo razpoloženje je
poskrbel Franc Potočar s svojo
harmoniko.
Predsednik OZRK NM Marjan Grahut

Posebej smo se spomnili letošnjih jubilantov.
90 let sta praznovala:

- Franca Koračin, Ljubljanska
cesta
- Jožef Retelj, Dolenje Kamence

80 let so praznovali:

- Terezija Rozalija Pleskovič, Muhaber
- Franc Može, Markljeva ulica
- Jožef Turk, Turkova ulica
- Jožef Strajnar, Dolenje Kamence
- Ana Zadnik, Dolenje Kamence
- Anton Cvelbar, Dolenje
Kamence
- Ivan Zagorc, Ljubljanska cesta
- Nada Marija Nadu, Ljubljanska cesta
- Marjan Tramte, Ljubljanska
cesta

- Danijela Stariha, Hudo
- Jožefa Klemenčič, Gorenje
Kamenje
- Jožefa Kralj, Gorenje Kamence
- Marija Koprivnik, Potočna
vas
- Franc Jože Andoljšek,
Tržiška ulica
- Amalija Pust, Vodnikova ulica
- Gabrijela Marija Padovan, Velika Bučna vas
Srečanje je minilo prijetno
in v veselem razpoloženju.
Zaželeli smo si vse dobro v
pričakovanju ponovnih srečanj.
Marija Pugelj
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Prvi župnijski dan
Župnija je eden od krajev srečevanja. Da pa se ne
bi župljani srečevali samo v cerkvi, smo v župniji
Sveti Janez - Novo mesto pripravili 1. župnijski
dan.
Lepšega zaključka veroučnega leta si ne bi mogli
zamisliti. Po sv. maši so naši
osnovnošolci prejeli veroučna
spričevala, z majhno obljubo,
da to ne pomeni popolnega
odklopa do septembra, kar se
tiče obiska nedeljske maše.
Z neformalnim druženjem
smo naš dan nadaljevali v lepem naravnem, idiličnem ambientu v mlinu Bezgavec. Po
molitvi angelovega čaščenja

je sledilo kosilo, pohod, animacija za otroke in glasbena
spremljava našega farana,
Franca Potočarja. Spoznali
smo, kako malo je potrebno,
da privabiš nasmeh in zadovoljstvo na obraze ljudi.
Z Božjo pomočjo nam je
uspelo in se že veselimo ter
načrtujemo naslednja takšna
srečanja.
Napisali: ožji organizacijski odbor
Foto: Klemen Verček

Maša za bolnike in druženje
Na praznik Gospodovega Vnebohoda smo sodelavke
Karitas k evharistični daritvi povabile starejše bolne
in invalidne župljane. Sv. mašo je daroval prelat g.
Božidar Metelko, somaševala sta g. Jože Ovniček in
župnik g. Miro Virant.
Udeležba tudi ostalih župljanov in otrok je bila lepa.
Govornik je vse nas nagovoril
in opogumljal, da smo romarji
na poti k večnosti z večjimi ali
manjšimi težavami in preizku-

šnjami. Na tej poti nismo sami,
Gospod je vedno z nami, čeprav je odšel k Očetu v nebesa.
Med sv. mašo so starejši prejeli
zakrament bolniškega maziljenja. Okrepljeni z milostjo

zakramenta lažje prenašajo
težave. Po sv. maši smo pripravile še druženje v bližnjem
gostišču. Z nastopom jih je
razveselil otroški pevski zbor,
ki je prepeval tudi med sv.
mašo. Vsi so bili dobro razpoloženi, se pogovarjali in obujali
spomine. Mnogi se srečajo le
ob podobnih priložnostih.
Tudi za nas sodelavke Karitas
je ta dan globoko doživet. Vsi

skupaj smo Bogu hvaležni za
vse, kar smo drug od drugega
prejeli.
Marija Pugelj
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Priznanje krvodajalcu
Priznanje je dobil Marjan Kocjan iz Potočne vasi za
120-krat darovano kri.
V imenu vseh krajanov mu iskreno čestitamo in želimo dobrega zdravja. Na zavodu za transfuzijo krvi si želijo, da se mu
pridružijo novi krvodajalci.
Marija Pugelj

Sveče za dar…
Sodelavke župnijske
Karitas smo pred
župnijsko cerkvijo
ponudile sveče za
prostovoljni dar.
Ob božičnem času obiščemo starejše in bolne. Zbrane
darove porabimo za njihovo
obdaritev.
Marija Pugelj
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Predavanje in zdravstvene meritve
4. aprila smo združili meritve krvnega tlaka,
holesterola in sladkorja v krvi z zanimivim
zdravstvenim predavanjem višje med. sestre
Jožice Rolih.
Naslov predavanja je bil:
„ Ali mi grozi sladkorna
bolezen? „
Vsak lahko zboli za sladkorno bolezen ne glede na starost
ali spol. Sladkorna bolezen
pomeni povišan sladkor v
krvi. Sladkor nastane iz ogljikovih hidratov: riž, testenine,
kruh…, ki se razgradi v glukozo. Naše telo, natančneje žleza
trebušna slinavka, proizvaja
inzulin, ki uravnava sladkor
v krvi, spravi odvečni sladkor iz krvi. V primeru, da je
inzulina premalo, se količina
sladkorja v krvi poveča traj-

no in govorimo o sladkorni
bolezni. Normalna vrednost
krvnega sladkorja na tešče je
6,0 mmol/l. Poznamo več vrst
sladkornih bolezni:
1. Sladkorna bolezen tip 1
2. Sladkorna bolezen tip 2
3. Sladkorna bolezen samo v
nosečnosti
4. Sladkorna bolezen posledica
zdravljenja, določene bolezni ali zdravil
Tip 1 – otroci, mladi ljudje
do 30 let starosti, vedno se
zdravi z inzulinom. Celice, ki
proizvajajo inzulin v trebušni
slinavki, so uničene.
Tip 2 – zmanjšana občutljivost na inzulin, zmanjšana
proizvodnja inzulina trebušne
slinavke. Razvije se počasi,
zbolijo v srednjih ali poznih letih. Velik vpliv ima dednost in
nezdravo življenje – debelost.
SIMPTOMI: žeja, povečana
količina urina, hujšanje, motnje vida, srbenje kože.
ZDRAVLJENJE: Tip 1 vedno z inzulinom, deluje namesto žleze slinavke, po potrebi
tablete in dietna prehrana.
Pomembna je tudi telesna
aktivnost. V ambulanti za
bolnike s sladkorno boleznijo
veliko pozornost posvečajo
izobraževanju glede prehranjevanja, telesnih aktivnosti, preprečevanja bolezni in
komplikacijah, ki se pojavijo,
če ne poskrbimo za čim bolj
uravnotežen sladkor. Nekaj
priporočil: zmernost v količini hrane, jejmo 5x na dan,
manjše količine, večerja do 19

ure, ob telesni aktivnosti paziti
na dovolj tekočine, nikoli ne
izvajamo telesno aktivnost
sami, pri sebi moramo imeti
nekaj sladkorja (bombone) v
primeru prenizkega sladkorja, voditi moramo evidenco
o višini sladkorja. Sladkorno
bolezen lahko preprečimo ali
odložimo z redno telesno vadbo, uravnoteženo prehrano,
z zmanjšanjem prekomerne
telesne teže, opustitvijo kajenja, čim manj pitja alkoholnih
pijač in izogibanje stresu.
Neurejena sladkorna bolezen
lahko povzroča komplikacije
na očeh, ledvicah, srcu, okvaro
ožilja na nogah – posledica
rane na nogah.
Prostovoljke, ki delamo pri
Rdečem križu, bomo naslednje leto zopet organizirale
meritve in predavanje, saj opažamo, da je zanimanje veliko.
Marija Pugelj
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Ko je radovednost
sosedov dobrodošla
Policisti se

zavedamo da
vlomi v stanova njske h i še
in stanovanja
pomembno
vplivajo na občutek varnosti
ljudi, zato preprečevanju in
preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj
namenjamo še posebno pozornost.
Ob pojavu vlomov na določenem območju skrbno opravimo oglede krajev
kaznivih dejanj, zavarujemo najdene
sledi, zberemo obvestila od oseb, ki bi
lahko karkoli vedele o okoliščinah vlomov oziroma tatvin in v okviru policijske preiskave storimo vse, da odkrijemo
storilce in najdemo ukradene predmete.
V zadnjih nekaj primerih na našem
območju smo ugotovili, da predvsem
v stanovanjske hiše vlomilci vlamljajo
v dnevnem času ali zgodaj zvečer,
vedno pa takrat, ko v hiši ni nikogar.
Ocenjujemo, da se storilci, ki vlamljajo
v dnevnem času, pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Najverjetneje
opazujejo navade stanovalcev npr. kdaj
običajno odidejo od doma in kdaj se
vrnejo, ali imajo v hiši psa, skozi katero
okno ali vrata naj vlomijo, da bo čim
manj možnosti, da jih kdo opazi in
podobno. Ob vlomih v temnih delih
dneva, predvsem v zgodnjih večernih
urah, pa vlamljajo v hiše, v katerih očitno ni nikogar in nikjer v hiši ne gori
luč. Storilci vlamljajo skozi vrata ali
pritlična okna, preiščejo hišo in kradejo
predvsem denar in zlat nakit.
Policisti občanom svetujemo, naj
doma ne hranijo večje količine gotovine in vrednejšega nakita. PIN kode
plačilnih in bančnih kratic naj hranijo
ločeno in naj jih ne označujejo, orožja pa
naj hranijo v primernih protivlomnih in
protipožarnih omarah. Omare in sefi

naj bodo vgrajeni in zakriti. Vsekakor
je priporočljiva namestitev alarmnih
sistemov in kakovostnih ključavnic.
Žal še vedno obravnavamo primere,
ko so oškodovanci močno olajšali delo
tatovom, saj so ti našli ključe vhodnih
vrat pod predpražnikom ali »skrite«
pod bližnjim cvetličnim lončkom. Ob
naši odsotnosti poprosimo sosede, da
so pozorni na sumljive okoliščine in
o tem obvestijo policiste. Če gremo v
večernih urah za krajši čas od doma, pa
naj bodo v hiši prižgane luči, televizijski
ali radijski sprejemnik. Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov lahko občutno
zmanjšamo tveganje za vlom.
Že v preteklosti smo občane pozivali,
da nas obveščajo o pojavu sumljivih
vozil ali oseb, ki bi si lahko ogledovali
stanovanjske hiše in se pripravljali na
izvršitev kaznivih dejanj. Zahvaljujemo
se vsem, ki ste nas v preteklosti o pojavu
sumljivih oseb, registrskih številkah
vozil in drugih opažanjih že obveščali,
saj smo na ta način že uspešno preiskali
marsikatero kaznivo dejanje. Predvsem
v skupnostih, kjer se sosedje med seboj
poznajo in imajo dobre odnose, so
ljudje veliko bolj pozorni na dogajanje
in hitreje prepoznajo sumljive okoliščine. Pozorni so na primer na neznano
osebo, ki hodi okoli sosedove hiše ali
na lajež psa, ki na ta način opozarja na
prisotnost neznancev. Dobri sosedski
odnosi že sami po sebi vplivajo na
kvaliteto bivanja v skupnosti, prava
mera sosedske radovednosti pa lahko
odločilno pripomore k zagotavljanju in
ohranjanju varnosti v skupnosti.
Boštjan Rozman,
vodja policijskega okoliša
PP Novo mesto
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Pešci so v tem letnem
času med najbolj
ogroženimi udeleženci
v prometu
V zadnjih desetih letih je v prometnih ne-

srečah na območju Policijske uprave Novo
mesto v prometnih nesrečah umrlo 33 pešcev. 107 pešcev se je v nesrečah hudo poškodovalo, 396 je utrpelo lažje telesne poškodbe,
le 30 pešcev pa ni bilo poškodovanih.
V tem obdobju so bili pešci udeleženi v
566 prometnih nesrečah in v četrtini primerov so nesreče povzročili pešci.
Pešci so v tem letnem času, ko so temni
deli dneva daljši, pogosta je tudi megla in
padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Policisti ugotavljajo, da pešci pogosto
ne storijo dovolj za svojo varnost. V temnih
delih dneva ne poskrbijo za svojo vidnost in
nosijo temna oblačila in ne uporabljajo odsevnih teles. Pri prečkanju ceste na prehodih
za pešce se ne prepričajo, da so jih vozniki
opazili in bodo glede na stanje vozišča lahko
vozilo varno ustavili pred prehodom. Izven
naselij, kjer ni pločnikov za pešce, številni
hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje
in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost,
saj bistveno zmanjšajo možnost pravočasne
reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo uporabljajo
slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo,
to pa tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost
na dogajanje v prometu.
Pešce pozivamo, da z upoštevanjem
osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za
svojo varnost. Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram
na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih
udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo
na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo
vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da
zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi
ob robu vozišča.
Policisti krajankam in krajanom Bučne
vasi želimo prijetne božično novoletne
praznike in prijazno in uspešno leto
2018.
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Informacija o projektu prostorske
in komunalne ureditve romskega
naselja Brezje - Žabjak
Mestna občina Novo mesto se zaveda problematike
stanja v romskih naseljih, ki se po letu 1990 stalno slabša.
Stanje se je zlasti poslabšalo po letu 2009, zato je posebna
komisija, sestavljena iz zainteresiranih deležnikov (občinska
uprava, romska svetnica, Center za socialno delo, KS
Bučna vas, RCI, OŠ Bršljin, Policija in vrsta drugih institucij
in nevladnih organizacij) od leta 2011 pripravljala predlog
ključnih ciljev in nujnih ukrepov za izboljšanje stanja v
romskih naseljih.
Predloge je v obliki Strategije reševanja
romske tematike v Mestni občini Novo
mesto za obdobje 2013-2020 v septembru
2013 sprejel Občinski svet. Občinska
uprava sprejeto strategijo na številnih
področjih pospešeno izvaja, zato so že
vidni prvi učinki.
Ureditev romskega naselja Brezje-Žabjak
je ukrep Strategije reševanja romske
problematike do leta 2020
Med temeljnimi ukrepi Strategije so
tudi ukrepi za urejanje romskega naselja
Brezje Žabjak, saj je Občinski svet septembra 2013 določil:
1. da se pripravi prostorski načrt, ki bo
določil način urbanističnega in komunalnega urejanja območja Žabjaka, pri
čemer se predvidijo rešitve za izboljšanje bivalnih pogojev v naselju Žabjak,
v naselju Brezje in posredno tudi v
bližnjih naseljih KS Bučna vas,
2. da se na podlagi prostorskega načrta
območje lastniško uredi in komunalno
opremi,
3. da se v območju Žabjaka in Brezja
predvidijo površine in objekti za tiste
skupne ali javne dejavnosti, ki bodo
skladno s to strategijo prispevale k
integraciji romske skupnosti,
4. da se vzporedno s pripravo prostorskega načrta izdelajo različni modeli
reševanja stanovanjske problematike
romske skupnosti, ki naj bodo v osno-

vi raznoliki (reševanje v lastni režiji,
neprofitna stanovanja, bivalne enote
in začasna namestitev).
Ureditev romskega naselja Brezje Žabjak je
regijsko pomemben projekt, ki ga sofinancira
državni proračun
Občinski svet je tudi odločil, da se
ukrepi za urejanje romskega naselja
financirajo iz sredstev državnega in občinskega proračuna. V maju 2017 je Vlada
RS sprejela odločitev, da sofinancira ureditev romskega naselja Brezje-Žabjak. K
ocenjeni vrednosti projekta 3,64 mio EUR
bo Vlada RS sofinancirala 85 %, oziroma
preko 3 mio EUR do leta 2020.
Komunalne in urbanistične rešitve projekta
bo določil prostorski načrt pri katerem lahko
sodelujemo vsi!
Mestna občina Novo mesto se zaveda,
da so razmere v romskem naselju Brezje
Žabjak težke, težke pa so tudi razmere v
vplivnem območju KS Bučna vas. Pravna in komunalna neurejenost romskega
naselja vpliva na raven uresničevanja
temeljnih človekovih pravic prebivalcem
naselja ter prebivalcem v okolici. Naselje
je potrebno komunalno in prostorsko
urediti.
Od julija 2017 je v izdelavi prostorski
načrt, ki bo v obliki osnutka pripravljen
za javno razgrnitev in najširšo obravnavo
spomladi 2018. Da bo osnutek prostorske-

ga načrta čim bolj usklajen s predlogi in
pripombami vseh deležnikov je izdelava
načrta zelo odprta. Zato so izhodišča za
pripravo variantnih rešitev in dve podrobneje obdelani varianti rešitvi (to so
temelji bodoče prostorske in komunalne
ureditve romskega naselja in njegove
okolice) odprti za razpravo:
- med deležniki reševanja romske problematike (institucije, nevladne organizacije),
- krajani KS Bučna vas in
- prebivalci romskega naselja.
Izhodišča in variantne rešitve ureditve
romskega naselja Brezje-Žabjak v novembru
2017
Bistvena sestavina načrtovanih prostorskih ureditev je prostorska ureditev
(prenova) romskega naselja Žabjak, ki
ga je treba integrirati v mestni prostor
povezano z romskim naseljem Brezje
in ureditvami javnih cest in gospodarske javne infrastrukture ter površin
centralnih in gospodarskih dejavnosti
ob Mirnopeški cesti. Pri tem je ključna
določitev prostorskih ureditev in izvedbenih pogojev, ki omogočajo »postopne«
oziroma »etapne« realizacije, upoštevaje
obseg razpoložljivih javnih finančnih
virov, zmogljivosti prebivalcev naselja in
pričakovanj zainteresiranih javnosti.
Na podlagi prve faze strokovnega dela
se predlaga:
 ureditev 150 gradbenih parcel od tega
približno 75 gospodinjstev v severnem
delu naselja (Brezje) in približno 75
gospodinjstev v južnem delu naselja
(Žabjak);
 zasnovo prostorske ureditve v obliki
povezave prostorsko ločenih delov naselja, s skupnimi površinami za razvoj
družbenih dejavnosti in javnih površin
ter razmejitvami v prostoru,
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Karta 1.: Varianta 1.

Karta 2.: Varianta 2.

 prenovo severnega dela naselja (Brezje),
z ureditvijo vstopnega dela v naselje,
večnamenskega objekta (sprva projektna pisarna), javnih zelenih površin,
nekaj nadomestnimi zemljišči za gradnjo stavb in dopolnilnimi gradbenimi
parcelami ter dograditvijo osrednje
cestne povezave (krožni promet),
 novo ureditev južnega dela naselja

(Žabjak) z zemljišči za gradnjo stanovanjskih objektov v obsegu do 5 ha, z
ureditvijo osrednje krožne povezave,
cesto v zaledju in dvema navezavama
na Mirnopeško cesto,
 ureditev ločene površine za pešce in
kolesarje vzdolž Mirnopeške ceste, z
vmesno zelenico in javno razsvetljavo,
 ureditev večnamenskih javnih površin

med naseljem Brezje - Žabjak in območjem vojašnice s streliščem ter GC
Zahod (površine za dejavnosti društev
in drugih dejavnosti v javno korist).

>>>
Karta 3.: Prikaz variantne
rešitve ureditve celotnega
območja ob Mirnopeški
cesti
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Srečanje
oz.

ZBOR KRAJANOV
torek, 12. decembra, ob 18. uri v gostišču »Na vasi«.
Vabljeni!
Andrej Redek,
predsednik Krajevne skupnosti Bučna vas

>>>
Predlagani variantni rešitvi ureditve romskega
naselja Brezje-Žabjak (novembru 2017)
Na podlagi izhodišč sta bili podrobneje
izdelani 2 variantni rešitvi (prikazani spodaj). Varianti se medsebojno razlikujeta:
– v načinu urbanističnega in prometnega
urejanja
– in v stopnji upoštevanja obstoječih razmer (relief, gradbeno-tehnično stanje
bivališč, razporeditev skupin objektov
oz. družin).
Obe varianti predvidevata:
– ureditev površin za gradnjo stanovanj
s prometnimi površinami,
– celotna preureditev naselja in ureditev
gradbenih parcel za cca 150 gospodinjstev, tudi kot pogoj za ureditev
lastništva,
– ureditev jasne sheme notranjih cest
(krožne ulice),
– ohranitev kakovostno grajenih stavb, ki
zagotavljajo kakovost bivanja,
– ureditev 2 prometno varnih navezav na
Mirnopeško cesto,
– ureditev večnamenske poti vzdolž

Mirnopeške ceste z vmesno zelenico,
– rešitve za opremljanje celotnega naselja
z vso GJI,
– dimenzioniranje parcel, ki omogočajo
gradnjo različno velikih hiš oz. bivalnih
enot, glede na različne potrebe posameznih družin,
– ureditev površin javnih zelenih površin
za večnamensko rabo,
– ureditev površin za razvoj dejavnosti
družbene infrastrukture,
– v zaledju naselja površine za muzej na
prostem s prezentacijo romske kulture,
tradicije oz. zgodovine in odprtih površin z minimalno komunalno opremo
(pitna voda, kanalizacija, razsvetljava)
za druženje, piknike, prireditve na
prostem ter za potrebe različnih nevladnih organizacij (prostovoljni gasilci,
kinologi, taborniki, modelarji idr.),
– zaokrožitev površine za razvoj gospodarske cone zahod v zaledju naselja.
Prikaz variantne rešitve ureditve celotnega
območja ob Mirnopeški cesti (novembru 2017)
Prostorski načrt obravnava bistveno
večji prostor od romskega naselja. Predla-

gani prikaz celotne rešitve (ob upoštevani
Varianti 1. za Žabjak) prikazuje predlog
rešitve gospodarske cone, zelenih površin
v najširši javni rabi in ureditev Mirnopeške ceste.
Sodelovanje pri pripravi in izboljšanju
predlaganih rešitev!
Mestna občina Novo mesto vabi vse
zainteresirane krajane in društva, da se
seznanijo s projektom in trenutnimi »prvimi« osnutki predlogov ureditve romskega naselja in širše okolice. V ta namen
bo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Bučna vas v začetku decembra 2017 organizirano srečanje s krajani KS, na kateri
bomo poskrbeli za bistveno podrobnejše
informacije o projektu, hkrati pa skrbno
zabeležili morebitne predloge krajanov za
izboljšanje načrta.
Več informacij lahko pridobite na Mestni občini
Novo mesto Kontaktna oseba: Izidor Jerala,
tel. 07 3939 312,
e-pošta: izidor.jerala@novomesto.si.
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V skrbi za čisto okolje

8. aprila se je naša krajevna skupnost pridružila
veliki čistilni akciji krajevnih skupnosti v MO Novo
mesto.
Sodelovalo je 70 krajanov iz
različnih zaselkov naše krajevne skupnosti. Glede količine
odpadkov lahko rečemo, da

jih je nekoliko manj, ravno
tako tudi črnih odlagališč. Ne
moremo pa mimo odlagališč
v bližini romskih naseljih

Žabjek in Brezje. Odlagališča
se širijo, med odpadki, ki so
odvrženi v naravo, pa se najde
vse mogoče.
Že tradicionalno so se po
koncu čistilne akcije udeleženi
okrepčali z golažem v gostišču
»Na vasi«.

Naj pa že sedaj velja povabilo na spomladansko čistilno
akcijo, ki bo predvidoma v
začetku meseca aprila 2018.
M.T.
Foto: K. Verček,
K. Jaklič

Kresovanje na Dobravi
Priprave za postavitev kresa potekajo že nekaj dni
pred 1. majem.
Letos so postavljanje kresa
prevzeli nekateri krajani Hudega ter Gor. Kamenc. Skoraj
200 krajanov se nas je zbralo,
da bi občudovali prižig veliča-

stnega kresa. Pa ne gre zgolj
samo za prižig kresa, gre konec
koncev tudi za druženje, ki je
postalo v zadnjih nekaj letih že
tradicionalno. Nekateri dru-

ženje pričnejo že v dolini, saj
se peš odpravijo na Dobravo.
Največja skupina pohodnikov
je letos štela iz Potočne vasi,
Muhaberja in Dol. Kamenc,
ki je štela kar 35 pohodnikov.
Še posebna zahvala naj gre
Prostovoljnemu gasilskemu

društvu Kamence, ki so poskrbeli za mize, klopi, prevoze
s kombijem in gasilsko stražo,
Gregorju Merlinu za ozvočenje ter Alešu Zoranu za osvetlitev prireditvenega prostora.
M.T.
Foto: K. Verček
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Piran

V Potočni vasi se dogaja...
Dolž

Bowling

Maša za Potočno vas

Kresovanje

Pobožnost Marijo nosijo

Oživljanje
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Ne obstaja nič, kar bi
lahko zamenjalo naša
prijetna druženja.
Potepanja niso le
navadne poti, pač
pa poti do srca naših
sosedov, prijateljev in
navsezadnje tudi do
družinskih članov.
Skupno uresničujmo
svoje načrte in najbolj
skrite želje tudi v letu
2018.
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Ljubljana
Divji Potok

Velika Planina

Strunjan

Primorska

Novo leto

Silvestrovanje

Srečno in zdravo v
letu 2018
vam želijo
Potočenčani

16
Vaški piknik na Hudem in
pohod po Machovi poti

Leto se je hitro
obrnilo in zopet je
prišel avgust – čas
za vaški piknik.
Vreme nam je
bilo naklonjeno in
zopet smo se zbrali,
od najmlajših do
najstarejših, na
običajnem mestu
pri pobudnici
piknikov Mateji
Mrcina.
Bilo je vse lepo pripravljeno kot običajno, tako za želodčke kot sprostitev duše od
vsakdanjega dela. Tudi letos
nam je član sveta KS Bučna
vas Bojan Doblehar pripravil
hladno pivo, dišalo pa je tudi
po slastno pečenemu odojku,
za katerega smo prispevali
sami. Manjkalo ni niti sladkih
dobrot, domačega kruha ob
dobri vinski kapljici, ki smo
jo prinesli s seboj. Da je bilo
vzdušje veselo in prisrčno smo

se zadržali kar pozno v noč.
Za naslednji dan pa smo se
dogovorili za pohod po 6,8
km dolgi Machovi poti, da bi
porabili nekaj odvečnih kalorij, po kateri nas je vodila že
znana pohodnica Slavica Kic.
Skupaj smo se odpeljali do
gostilne Štefan na Malem Slatniku. Od tu nas je vodila pot
proti Vel. Slatniku, kjer še da-

nes stoji obeležje gradu , ki ga
je l.1862 kupil Johan Mach in
se tja preselil s svojo družino.
Na Machovem hribu je gojil
sviloprejke do takrat neznanega metulja, svilnatega prelca.
Tako kot on je bil tudi njegov
sin Ernest Mach znanstvenik
in fizik svetovnega formata, saj
se po njemu imenuje Machovo
število, ki ga običajno upora-

bljamo za opis hitrosti letal.
Pohod smo zaključili na
izhodiščni točki in se veselo
odpravili domov. Pohod je bil
poleg prijetnega druženja tudi
poučen, saj nam je v neokrnjeni naravi pustil lep vtis in
nepozaben spomin.
Pripravila: Nada Jakše
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Gorenje in Dolenje Kamenje
Leto 2017 je bilo predvsem zaznamovano s požari, ki so se
zgodili v Dolenjem Kamenju.
Ob teh dogodkih se je izkazalo, da
vodovodno omrežje, stanje hidrantov
in opreme za gašenje ni v primernem
stanju, zato smo začetke požarov lahko
le nemočno opazovali in nestrpno čakali
prihod gasilcev. Po vsem tem je nujno, da
se stanje infrastrukture sanira.
Organiziran je bil zbor krajanov, na

katerem smo govorili o požarih, oddajnikih mobilnih operaterjev, investicijah
in drugih aktualnih temah.
S strani krajanov je bilo izpostavljeno
veliko nezadovoljstvo s stanjem cest in
komunalne infrastrukture. Izražena je
bila tudi velika želja in potreba po izgradnji igrišča za rekreacijo in druženje, ki

Sekanje pirhov
Na velikonočno
nedeljo smo se letos, že
štirinajstič zapovrstjo,
zbrali pri gasilnem domu.
Udeležbe je bilo sicer manj
kot prejšnja leta, je pa pohvalno to, da se je vsak, ki je
prišel, preizkusil v sekanju.
Eni bolj uspešno, drugi manj.
Važno pa je, da nas tudi taka
druženja povezujejo. Najboljši
so prejeli bogate nagrade, ki so
jih pripravila okoliška podjetja,
za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Iskrena hvala tudi
PGD Kamence, ki je odstopilo
prostor ter Gregorju Merlinu
za ozvočenje.
M.T., Foto: K. Verček

Rezultati tekmovanja:
MOŠKI:
1. Andrej Redek
2. Janez Junc
3. Matjaž Pugelj
4. Stane Jurak
5. Matic Ljubi
ŽENSKE:
1. Milena Mrvar
2. Melita Amand
3. Milena Zaletel
4. Marija Skubic
5. Anita Redek
OTROCI:
1. Matevž Virc K.
2. Žan Papež
3. Vid Papež
4. Ana Papež
5. Ela Godina

nam zelo primanjkuje. Na zboru krajanov
je predsednik KS Bučna predstavil plan
investicij za leto 2019, ki zajema predvsem
saniranje dela cest in infrastrukture v
Gorenjem in Dolenjem Kamenju ter izgradnji igrišča česar se vsi zelo veselimo.
Želim vam prijetne praznične dni in vse
dobro v letu 2018. Srečno!
Tomaž Zoran,
član Sveta KS Bučna vas
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Narava je neizčrpna
zakladnica obilja.
Odgovornost je na nas,
da bo tega obilja tudi v
prihodnje dovolj.

Naj bo v letu 2018
vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
življenje pa radostno in
ustvarjalno.

Gregor Klemenčič, direktor

»To, kar vemo, je kapljica,
to, česar ne vemo, je morje«
Skupaj z vami, uporabniki naših storitev,
lahko sledimo cilju, to je prispevati k boljši
družbi, odgovornejšemu ravnanju z odpadki in
spremembam na bolje za vse nas.
Ni nam vseeno v kakšni
družbi živimo in to želimo
sporočiti tudi vam, našim
uporabnikom.
Nagovarjamo vas k pitju
vode iz pipe. Kakovost naše
pitne vode je odlična in kadarkoli odpremo pipo, se lahko v
trenutku odžejamo, ne da bi
morali za to v iz hiše.
Voda najbolj odžeja, blagodejno vpliva na počutje, blaži
glavobole in mnoge druge
težave, pomaga pri uravnavanju telesne teže, spodbuja pozitivno razmišljanje, na voljo
je v neomejenih količinah, je
povsod dostopna in ugodna,
je najbolj ekološka, saj ne pov-

zroča nobenih odpadkov. Le
voda iz pipe je ves čas pod
nadzorom in seveda samo
voda iz pipe je ves čas sveža.
Voda iz pipe je pri vas doma.
V želji biti uporabniku prijazni, vam nudimo tudi aplikacijo »Pitna voda« s katero lahko
sami spremljanje stanja oskrbe
in kakovost pitne vode. Stanje
oskrbe lahko spremljate tudi
za več različnih priključkov,
na primer za lokacijo vaše zidanice, delovnega mesta, šole
ali vrtca vaših otrok. Glavna
prednost uporabe aplikacije
je torej, da uporabnikom ni
potrebno skrbeti za redno
pregledovanje in spremljanje

obvestil v medijih, saj nas telefon obvesti samodejno.
Pomoč pri namestitvi in še
več ostalih informacij je na voljo na spletni strani aplikacije:
www.vodapp.si.
Vsem občanom je poznan
način zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po
sistemu osebnega naročanja.
S tem načinom dosegamo več
pozitivnih učinkov. Prvi je ta,
da smo se s to storitvijo občanu kar najbolj približali, drugi
pa je, večja kakovost zbranih
surovin in le-tem omogočena
predelava in ponovna uporaba.
Tokrat vas tudi nagovarjamo da stvari uporabljate
večkratno. Tisto, česar ne
potrebujemo več, ni odpadek,
pač pa priložnost, da predmet
v enaki obliki uporabi nekdo

drug ali pa z manjšimi posegi
dobi drugo življenje. Ko namreč zavržemo določen izdelek, zavržemo tudi vse vire, ki
so bili porabljeni v njegovem
življenjskem ciklu. Ponovna
uporaba ni zgolj enkratno
dejanje, temveč je odnos do
stvari, miselnost in življenjska
filozofija, ki jo lahko udejanjimo s preprostimi koraki:
1. Premislite – že med nakupovanjem premislite, ali
izdelek resnično potrebujete
in ali lahko kupite tak izdelek, ki vam bo služil večkrat.
2. Predelajte – preden zavržete
izdelek, razmislite, ali ga
lahko kako drugače uporabite, mu z manjšimi posegi
spremenite namembnost ali
ga nekomu podarite.
3. Ponovno uporabite – uporabljajte izdelke za večkratno
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uporabo, kupujte rabljene in predelane
izdelke.
V želji ohranjati čisto naravo pa naprošamo vse občane, da pristopite k naročilu
brezplačnega E-računa torej uporabniku
in okolju prijazen način poslovanja. Z
enostavno prijavo na elektronski račun
si poenostavite plačevanje računov in s
tem pripomorete ohranjati čisto naravo.
Zelo smo vam hvaležni za vsako prijavo.
Vsak korak je pomemben, verjemite, nam
pomeni veliko.
Na naši spletni strani
https://www.komunala-nm.si/
vam nudimo tudi portal eKomunala. Ta
omogoča vsem prijavljenim uporabnikom

popoln vpogled v vaše storitve, sisteme,
račune, plačilnih obveznosti, porabe
vode, …
Verjamemo, da je pomemben prispevek
vsakega posameznika in da le skupaj lahko dosežemo spremembe. Zato se vsem
vam, na tem mestu zahvaljujemo za vsa
vaša prizadevanja in trud, ki ga vložite,
da bi preprečili in zmanjšali količino
odpadkov v vaših domovih, v šolah in na
delovnih mestih.

www.komunala-nm.si
• embalaža za tekoča živila (npr. mleko,
smetana, pijače ter druga živila, mehčalec za perilo ipd.)
• plastične vrečke in folije, celofan
• plastenke pijač in živil, plastični kozarci
in lončki
• pločevinke živil in pijač
• plastična embalaža, ki je vsebovala
nevarne snovi in je bila spraznjena v
skladu z navodili proizvajalca

DA EMBALAŽA
NE
• kosovni plastični predmeti (otroške
igrače, polomljeni plastični stoli ipd.),
• plastična embalaža nevarnih snovi
ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za
zaščito rastlin – pesticidi, barve laki,
redčila ipd.)

več

Želimo Vam, da v prihajajočem letu
2018 preživite veliko prijetnih trenutkov
v čistem in zdravem okolju.
Za mojo lepo dolino.
Komunala Novo mesto d.o.o..

a
najdete n
informacij

• prospekti, katalogi, časopisi,
revije, zvezki, knjige,
• ovojni papir in papirnate
nakupovalne vrečke,
• kartonska embalaža in lepenka,
• pisemske ovojnice, pisarniški papir

KARTONSKA
EMBALAŽA IN
DA PAPIR

NE

• embalaža za tekoča živila
(npr. mleko, smetana, pijače ter
druga živila, mehčalec za perilo ipd.),
• z živili pomazana ali prepojena (jedilno
olje, druge tekočine in ostanki živil)
• papirnata in kartonska embalaža (pladnji,
kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža globoko zmrznjenih živil ter jedi ipd.),
• ovitek od čokolade,
• samokopirni, povoščeni in plastificiran papir,
• vreče lepil, krmil, apna, cementa ipd.
sipkih izdelkov,
• tapete, celofan,
• higienski papir (papirnate brisače, prtički,
robčki ipd.)

19

KOMUNALA Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
tel: 07 3932 450

• umazan povoščen papir (peki papir),
• ostanke kosti in mesa (ostanki hrane),
• ohlajen pepel (ne lesni),
• plenice in sanitetne izdelke,
• iztrebke malih živali, mačji pesek,
• lasje in dlake,
• ogorke cigaret,
• umazan papir, tapete,
• vrečke sesalcev, smeti od pometanja,
• keramiko, porcelan,
• žvečilni gumiji,
• flomastre, svinčnike, glavnike, poškodovane igrače, kasete (avdio in video),
• kristal, lepilne trakove, lončeno, glineno
in keramično posodo,…

MEŠANI
DA KOMUNALNI
ODPADKI
• vse ločene frakcije odpadkov

NE
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Katarina Črtalič, OŠ Bršljin

Bršljinski mozaik
Na OŠ Bršljin smo letošnje prednostne naloge
povezali v mozaik dejavnosti. Skozi vse leto
se bomo še dodatno posvečali zdravju,
opismenjevanju, kulturi in umetnosti. Aktivnosti
bomo združevali s projekti: Eko šola, Šolski
ekovrtovi, Kulturna šola, Zdrava šola, Bralna
pismenost in razvoj slovenščine, Erasmus+
ter Simbioza giba. Številne dejavnosti nas
povezujejo in izpopolnjujejo že vrsto let.

Ekovrt obdeluj in z naravo sodeluj!
Z navedenim sloganom smo se bršljinčani predstavili na sejmu Altermed, ki je od 13. do 15. marca 2017 potekal v okviru
programa Ekošola v Celju. Na stojnici smo predstavili izdelke iz
zelišč, ki jih vzgojimo in naberemo na šolski visoki gredi. Obiskovalcem naše stojnice smo ponudili čaj Bršljinko iz mešanice
zelišč, ki so jo sestavili učenci sami. Naše Elizabetino milo z
zelišči je dobilo ime cesarici Elizabeti, po kateri je dobila ime
prva ženska bolnišnica v Novem mestu. Predstavili smo tudi
svečke in kremo iz čebeljega voska. Obiskovalci naše stojnice so
lahko preizkusili še vlažilno kremo za suho in razpokano kožo.
Jabolčnega kisa z zelišči pa je bil deležen že marsikateri obiskovalec OŠ Bršljin, saj ga poklonimo tudi kot promocijsko darilo.

Zakorakajte po poti čutnih doživetij
Na naravoslovnem dnevu Okolje in mi so učenci 3. in 5. r.
izdelali čutno spiralo in zasadili dišavnice in grmovnice. Oblikovanje čutnega kotička smo zaključili v mesecu maju. Kotiček
so učenci že preizkusili. Ugotovili so, da preko čutnic v stopalih
prepoznajo različne tipe materialov in njihovo strukturo, z rokami so se dotikali lubja in listov dreves, med hojo pa so vonjali
različne dišeče rastline in poslušali petje različnih ptic.
Kotiček je oblikovan z namenom, da otroci v njem uživajo,
razvijajo svoje veščine in se učijo spoznavati naravo na najbolj
naraven način.

V roke dobili srebrno kuhalnico
16. 5. 2017 so se naši šestošolci Čila Radakovič, Žana Pirnar
in Anže Pirnar odpravili na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Novo mesto na kuharsko tekmovanje Zlata kuhalnica. Za

glavno jed so morali uporabiti kranjsko klobaso, za sladico pa
pripraviti sladke sirove štruklje.
Na tekmovanje so se pri interesni dejavnosti Lonček kuhaj!
začeli pripravljati že januarja z zbiranjem idej in receptov. Odločili so se, da bodo pripravljali ješprenjček s kranjsko klobaso in
ajdovček s skutnim nadevom. Ješprenjček je jed z veliko zelenjave, pri kateri so najprej na čebuli prepražili kranjsko klobaso in s
tem poudarili okus. Pri sladkih skutnih štrukljih pa so del moke
za testo zamenjali z ajdovo moko, saj je ta bolj zdrava. V eni uri
jim je uspelo skuhati in degustirati obe jedi. Ves čas kuhanja je
mlade kuharje ocenjevala petčlanska komisija. Dodelila jim je
točke za srebrno priznanje, česar so se zelo razveselili, saj so se
tekmovanja udeležili prvič.

Radi imamo zemljevide
Karta sveta, delo lanskoletne devetošolke Eve Šubic, je zastopalo Slovenijo na 28. mednarodni kartografski konferenci
v Washingtonu med 2. in 7. julijem 2017. Tema razpisa je bila
We love maps oziroma Radi imamo zemljevide. Fizik Albert
Einstein je nekoč dejal: „Logika te pripelje iz točke A do točke
B. Domišljija te pripelje povsod.“ V Evinem primeru to zagotovo drži. Na natečaju za Otroško karto sveta 2017 je strokovna
komisija izbrala 6 najboljših izdelkov, ki so zastopali Slovenijo
na Mednarodni kartografski konferenci v Washingtonu in se
potegovali za Nagrado Barbare Petchenik. Nagrado Barbare Petchenik je ustanovilo Mednarodno kartografsko združenje kot
spomin na kartografinjo, ki je večino svojega življenja posvetila
oblikovanju zemljevidov za otroke. Cilji tekmovanja so: promocija otroškega kreativnega prikazovanja sveta v grafični obliki,
izboljšanje njihove kartografske zaznave in dojemanje okolice.

Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v
OŠ Bršljin
Šolsko leto se je komaj začelo in zelo hitro se bo obrnilo
naokoli. Devetošolce smo hoteli že ob začetku leta spodbuditi k
razmišljanju o karierni poti, zato so se udeležili predstavitvene
delavnice o podjetnosti. Učenci so v skupinah najprej iz različnih
materialov zgradili kar se da visok stolp, potem pa so prisluhnili
kratki predstavitvi o tem, kaj je podjetnost in katere veščine so
potrebne za uspešno podjetništvo. Zainteresirani devetošolci
bodo imeli priložnost svoje podjetniške veščine izuriti in tudi
praktično preizkusiti na dveh vikendih v septembru na Gimnaziji v Novem mestu, na srednji Kmetijski šoli Grm ter na terenu v
Šentjerneju. Ukvarjali se bodo z idejami o privabljanju turistov v
šentjernejsko občino, sodelovali pa bodo tudi z učenci ter dijaki
iz ostalih novomeških osnovnih in srednjih šol.
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doživljali kulturno raznolikost. Na temo migracij bodo ustvarjali in prebirali literarne zgodbe in pesmi. Konec oktobra smo na
šoli izvedli prvo delovno srečanje. Medse smo povabili učitelje
iz Portugalske in Poljske, ki so bili nad delom in organizacijo
na naši šoli pozitivno presenečeni in našli marsikatero dobro
rešitev, ki jo bodo lahko uporabili na matičnih šolah.

OŠ Bršljin ponovno v jati z drugačnimi
OŠ Bršljin se je drugo leto zapored pridružila mednarodnemu
projektu VDC Novo mesto »V jati z drugačnimi«. 19. 10. 2017
smo na stežaj odprli vrata gostom iz sosednje Hrvaške. Iz Centra
za pružanje usluga u zajednici Ozalj nas je obiskala skupina
odraslih s posebnimi potrebami, ki kljub težavam v razvoju
živijo polno in radostno življenje.
Po kratkem kulturnem programu so z nami ustvarjali pisane
risbe na deščicah, ki bodo popestrile stene domov, in nas naučili,
kako lahko sami pripravimo šumeče kroglice za kopel, piling
za obraz, ognjičevo mast ter razpršilce za osvežitev telesa in
prostorov.
Spoštljivi stiski rok, pristni objemi, nasmehi in preproste besede hvaležnosti ob slovesu so pomenljiv kamenček v mozaiku
na videz čisto navadnega dne.

Radostimo se življenja
20. 10. 2017 smo se veselili s tremi nagrajenci pesniškega
natečaja Pavčkove vitice, ki so ustvarjali pesmi o življenju. Naj
vam branje bršljinskih pesnikov polepša dan!
Sara Bevc, 3. r.:

Dober dan, življenje!
Na svetu je tisoč življenj,
a le eno je pravo.
Le eno, ki ga z veseljem pozdravljaš
- dober dan, življenje!
To življenje ti da sreče, veselja
in vseh drugih radosti.
Kadar padeš, se pobereš,
vstaneš spet in spet,
kot pravo sonce.
Kadar izgubiš prijatelja,
se ti zdi, da je vsega konec.
A povem ti majhno skrivnost:
- ničesar ni konec,
le zašel si v enega od tisoč svetov.

Erasmus+
Osnovna šola Bršljin, Zespol Szkoly i Gimnazjum im. Wladyslawa Orkana w Niedzwiedziu s Poljske in Agrupamento de
Escolas de Castro Marim s Portugalske smo vzpostavile stik
preko e-Twinning platforme in se odločile za mednarodno
sodelovanje v dveletnem projektu pod naslovom »Experiencing
Diversity through Art«. S pomočjo literarnega, likovnega in
glasbenega ustvarjanja bodo učenci spoznavali, raziskovali in

Vendar na koncu se zgodi dan,
ko zaideš tako daleč stran,
da ne prideš več nazaj.
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Cankarjev dom

Rok Šuštaršič, 8. r.:

Življenje je kot reka

življenje je kot deroča reka,
navadno je polna smeha,
včasih pa zadene v čeri,
takrat nas tarejo skrbi.

Zbrali smo se zjutraj v strašnem mrazu,
nasmehe imeli smo vsi na obrazu.
Ko v Ljubljani smo bili,
do Cankarjevega doma smo odšli.

Življenje je kot bistra reka,
teči nikoli ne odneha,
saj ne mara grdih reči,
ki jemljejo še zadnje moči.

V Gallusovi dvorani smo sedeli.
Z balkonov zelo lep razgled smo imeli.
Predstavili so vsa glasbila,
najbolj všeč
bila so mi trobila.

Življenje je kot kalna reka,
ki barvne niti prepleta,
včasih se na hitro zbistri,
saj se nov dan spet zbudi.

Najprej Vodnika po orkestru so zaigrali,
med odmori pa vsi
s Pižamo smo se smejali.

Življenje je kot živa reka,
ki nikoli teči ne odneha,
ko pa zapre trudne oči,
takrat v daljavo odhiti.

Spoznali smo fugo, variacije in sestavo orkestra.
Z zabavo v glavi zapolnili
smo vsa prazna mesta.

Kdaj bomo smučali v sezoni 2017/2018:
26. decembra 2017
20. januarja 2018
		
10. februarja 2018

Gorges Bizet je napisal Arležanko.
Njen naslov nam je predstavljal veliko uganko.
Po koncu koncerta domov
smo se napotili,
novih dogodivščin v Cankarjevem domu
smo se veselili.
Živa Bregar, 7. b

Vesel božič
in srečno, zdravo
ter zadovoljno novo leto.

Srečno 2018!
vam želi

Ugodno:
- vse za koline in mesarstvo,
- krmila in vitamini,
- sadike sadnega drevja,
- steklenice in kozarci.

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in jim želimo v prihajajočem letu obilo sreče
in zdravje ter uspeha.

Srečno 2018!
KMETIJSKA TRGOVINA

Krožišče je notranje brezplačno glasilo Krajevne skupnosti Bučna vas in Turistično športnega društva Bezgavec. Uredniški odbor: Mateja
Travižan in Mojca Ljubi (odgovorni urednici), Tomo Cesar (tehnični urednik), Andrej, Anita Redek, Marija Pugelj in Peter Kostrevc. Glasilo
izhaja po potrebi. Naslov uredništva: Krajevna skupnost Bučna vas, Dolenje Kamence 3, 8000 Novo mesto. Prispevki niso lektorirani. Prispevke in fotografije lahko pošljete tudi na elektronski naslov: cesartomo@gmail.com. Grafična izvedba: Tomograf, Novo mesto. Glasilo
je izšlo v nakladi 630 izvodov.

Glasilo Krajevne skupnosti Bučna vas in TŠD Bezgavec/december 2017 / številka 19 / leto XIV
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Vesel božič
in srečno, zdravo
ter zadovoljno novo leto 2018.
vam želi

SEPAP, servis in vzdrževanje energetskih naprav Uroš Papež s.p.
Muhaber 15, 8000 Novo mesto
+386 41 911 222 info@sepap.si www.sepap.si

En sam Božič je v letu, en sam večer je sveti,
a njegovo sporočilo naj vse leto bo vodilo!
Mir v duši,
zdravje v telesu in ljubezen v srcu.

Vam želimo v Novem letu 2018.
MIZARSTVO REDEK d.o.o.
Dolenje Kamence 30
8000 Novo mesto

Gradimo
domove
prihodnosti,
gradite jih z nami
Vesele božične praznike, srečno na
cesti in v letu 2018
Kolektiv
JEKLOTEHNE ŠPOLJAR d.o.o.
želi vsem svojim zaposlenim,
poslovnim partnerjem ter krajanom,
da bi v prihajajočem letu 2018
našli notranji mir in svojo pozitivno
energijo uspešno uporabili
za doseganje novih življenjskih
podvigov.

Vesele božične praznike,
zdravo in srečno v leto 2018
vam želi
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Vesel božič,
zdravo,
srečno
novo leto
2018

VSEM NAŠIM STRANKAM SE
ZAHVALJUJEMO ZA IZKAZANO
ZAUPANJE.

ŽELIMO VAM VESEL
BOŽIČ
IN
USPEHOV POLNO
NOVO LETO!

Leopold Vrhovski s.p., Tel.: 07/33 79 470
Dolenje Kamence 35, 8000 Novo mesto

Kandijska cesta 18, Novo mesto

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

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti,
na katerih se marsikaj doživi,
so poti,
ki vodijo v nova spoznanja
in so poti,
ki vodijo v srca ljudi.

Naj
vam bo
z nami
toplo.
Organizacija in izvedba prevozov Boris Travižan s.p.
Dolenje Kamence 49, Novo mesto, GSM 041 505 164

Vsem krajanom
želim
mirne
božične praznike
ter
veliko lepega in
iskrenega
v letu 2018.

