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ŠUM SEKVOJ

Spoštovane krajanke,
cenjeni krajani!

Vse poti je

potrebno
na novo
začeti...
T /sak tiho zori, počasi in z
V leti. A kamorkoli gremo,
vse poti je potrebno na novo
začeti...
T)a smo spet tam, dragi
1 krajani. Spet smo na za
četku ... Ah, ne, malo se
šalim. Veste, pravzaprav sem
vesela. V teh dneh zaključu
jemo zelo uspešno obdobje
našega, že neštetokrat ime
novanega, boja iz nerazvi
tosti. Zaključujemo neko pot
zgodovinskega razvoja kraja.
Zaključujemo čas, ki ste mu
vtisnili svoj osebni in zgodo
vinski pečat delavni, uporni
in zagnani krajani. Prehodili
smo svojevrsten, uspešen ter
z delom in rezultati bogat
pohod. Drug z drugim in z
Alojzem Muhičem. Vesela
sem, da se mu želi toliko
ljudi zahvaliti in mu zaželeti
veliko uspehov. Na njegovih
novih poteh... Vesela sem,
da se zahvaljujete tudi drug
drugemu. To sem si vedno
želela čutiti: da človek vidi
v drugemu človeka. Hvala
vam, za tega človeka v vas.
Hvala tudi vsem, ki ste se s
prispevki pridružili našemu
šumenju. In seveda vsem
tistim, ki bodo temu šumenju
tudi prisluhnili...
A Taj nas naši kraji povezu1 \ jejo še naprej. Pred nami
je nov čas... Pred nami so
nove poti... Novi dogovori,
nova usklajevanja, nova so
delovanja, novi začetki. Ne
bojmo se jih, naj nam bodo kot
izziv naše aktivnosti. Pa kar
pogumno začnimo... Kajti,
v življenju je vedno tako, da
kamorkoli gremo, moramo
vse poti na novo začeti ...
Je pa ob tem dobro, ob sebi
prave prijatelje imeti... Pa
srečno vsem !
Urednica
Fotografija na naslovnici Krajevna skup
nost Birčna vas, avionski posnetek. Vir:
Ortofoto, O Geodetska uprava Republike
Slovenije, 2000

Leta bežijo in že so pred
nami volitve, ko bo tudi žezlo
vodenja krajevne skupnosti,
prešlo v druge roke. Mandat,
ki se izteka, je bil zaznamovan
s številnimi aktivnostmi tako
na področju komunalnega in
cestnega gospodarstva, kot
tudi na področju družbenih
dejavnosti. Več o našem delu
v drugem prispevku. V tem,
pa se želim zahvaliti svojim
sodelavcem v svetu krajevne

skupnosti kot tudi ostalim,
ki so mi stali ob strani in mi
pomagali izpeljati številne
aktivnosti. Pri vseh naših ak
tivnostih ste sodelovali tudi
vi, spoštovani krajani, za kar
se vam najlepše zahvaljujem.
Ponosen in vesel sem, da živim
v tako lepi, razgibani in urejeni
krajevni skupnosti. Vsaka vas
ima svoje posebnosti, vsak
griček svoj očarljiv obraz. Res
je, da nismo še vsega postorili,
toda prepričan sem, da bo z
voljo in zagnanostjo mlajše
generacije, še marsikaj nare
jenega v zadovoljstvo vseh
krajanov. Sami ocenite naše
delo. Tudi kritična beseda lah
ko vzpodbudi nov zagon. Ker
pa, kot ste verjetno seznanjeni,

kandidiram za župana MO
Novo mesto, se poslavljam od
predsednikovanja sveta KS.
To ne pomeni, da se poslav
ljam od krajevne skupnosti. To
pomeni, da bomo imeli večje
možnosti razvoja tudi v na
šem okolju. Seveda, če bo vaš
glas in glas številnih občanov
mestne občine, za moje ime na
županskem mestu.
Se enkrat iskrena hvala vsem
krajanom KS Birčna vas. Z
vami si želim nadaljnjih raz
vojnih uspehov naših vasi.
Lojze MUHIČ

Zaključen še en uspešen mandat
Ob pregledu dokumentacije
človek kar ne more verjeti, da
je bilo skozi štiri letni mandat
opravljenega toliko dela. Da
bi strnil vse akcije in dogod
ke, bi prav gotovo morala
iziti posebna številka našega
glasila. S tem prispevkom vas
želim opozoriti le na nekaj
najbolj bistvenih, za katere
smo porabili tudi največ de
narja. Z delom smo pričeli
v mesecu novembru 2002.
Zimski čas nam ni dovoljeval
večjih aktivnosti, zato smo se
dokumentacijsko pripravljali
na izvedbo izgradnje vodo
vodnega sistema Petane, Gor.
Mraševo, Dol. Mraševo in
Mali Podljuben. Izvedeni so
bili primarni kot sekundarni
vodi in tako je prejelo tekočo
pitno vodo 35 gospodinjstev.
V tem letu in v letu 2003 je
bila urejena tudi cesta skozi
Mali Podljuben in Petane
ter posodobljene vaške ulice
v Stranski vasi. V letu 2004
smo pričeli s posodabljanjem
vaških cest Cerovec, Birčna
vas, z ureditvijo oz. izgradnjo
škarpe na Gor. Lakovnicah ter
v Vel. Podljubnu ter z uredit
vijo odvodnjavanja meteornih
voda v obeh naseljih. Začele
so se tudi priprave izgradnje
vodovoda v Vel. Podljubnu.
Izgradnja je bila zaključena v

letošnjem letu, ko je bil zgrajen
povezovalni vod Petane - Vel.
Podljuben kar pomeni, da smo
s tem rešili preskrbo Uršnih
sel iz vodovodnega zajetja
Stopiče. S tem je 30 gospo
dinjstev dobilo tekočo pitno
vodo, na vodovodni sistem
pa je možno priključiti tudi
številne zidanice po Ljubnu.
V vednost morda samo to,
da je celotna investicija stala
144. mio SIT, od tega je Ev
ropska skupnost iz programa
SAPARD prispevala 53. mio
SIT. Preostanek investicije je
bil plačan s strani MO Novo
mesto, Komunale Novo me
sto, sredstev samoprispevka
in prispevkov krajanov Vel.
Podljubna. Poleg tega so kra
jani Vel. Podljubna bogatejši
še za javno razsvetljavo, pre
plastitev glavne ceste skozi
vas, asfaltiranje vaških ulic
in asfaltirano otroško igrišče.
Pri vseh akcijah so aktivno
sodelovali številni krajani Vel.
Podljubna, posebna zahvala
pa velja g. Jožetu Primcu, ki je
svoj štiriletni mandat svetnika
KS odigral več kot odlično.
Tudi na drugih delih KS nismo
stali križem rok. Asfaltirana
je bila cesta v vasi Jama, Gor.
Lakovnice-Cerovec. Asfaltna
dela pa so se letos nadaljevala
predvsem na področju Stran

ske vasi in v ureditvi ceste na
Ušivcu.
Ob vseh teh aktivnostih pa
nismo pozabili na naše mate
re, žene in dekleta ter jim, ob
njihovih praznikih v mesecu
marcu, vsako leto pripravili
slovesnost. Lani smo praz
novali 40 letnico krajevne
skupnosti. V tem mandatnem
obdobju smo izdali kar nekaj
bogatih številk našega kra
jevnega glasila ŠUM SEKVOJ.
Največ zaslug na tem področju
imata prav gotovo urednika
Vida Roženbergar in Srečo
Petrič. Izvedli smo referendum
o samoprispevku in uredili

KOMUNALA
NOVO MESTO
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Izberimo najboljše!

priglasitev za vračilo sredstev
telekomunikacijskega omrežja
z vso dokumentacijo. Tu se
moram še posebno zahvaliti
naši tajnici, Zalki Rkman, ki je
s skrbnim arhiviranjem zbrala
in predložila dokumente, stare
več kot dvajset let. Se veliko bi
lahko napisal o našem ostalem
delovanju : o urejanju odnosov
z Romi, o delovanjem društev,
o izvedbi čistilnih akcij in o
drugem. Pa pustimo nasled
njemu izvodu našega glasila
še malo te vsebine.
In kako naprej? Osnovne
življenjske pogoje smo zado
voljili. 18 let smo potrebovali,
da so vsa naselja dobila tekočo
pitno vodo. Prepričan sem,
da takih projektov, s tako
dolgo dobo izgradnje, ne bo
veliko. Na vidiku je izgradnja
kanalizacije. Projekti so v pri
pravi. To pomeni istočasno
tudi izgradnjo pločnikov in
napeljavo javne razsvetljave.
V času izgradnje bomo sku
šali v izvedbo vključiti tudi
plinifikacijo in prepotrebno
kanalizacijo za optični kabel,
česar se bo razveselila tudi in
predvsem, mlajša generacija.
Razmisliti moramo tudi o dru
gih prostorsko ureditvenih
zadevah. Tu mislim predvsem
na obrtno cono, obvoznice
mimo naselij, pridobitev dovo
ljenj za stanovanjsko izgradnjo
itd. Zavedati se moramo, da je
naša krajevna skupnost pred
mestje Novega mesta. To pa
mora pomeniti tudi hitrejši
razvoj našega področja.
Novoizvoljenim organom
KS Birčna vas želim veliko
uspehov pri njihovem delu,
krajanom pa dobro počutje v
našem bivalnem okolju.
Lojze Muhič

Samoprispevek!
O samoprispevku je bilo
spregovorjenih že veliko
besed in povzročene veliko
jeze. Želim vas seznaniti le z
ukrepi, ki smo jih uspeli do
govoriti na MO Novo mesto.
1.Samoprispevka ne pla
čujejo krajani starejši od
70.let
2.Socialno ogroženi, kraja
ni, katerim se je poslabšal
dohodninski del, lahko z
dokazili znižajo višino samo
prispevka
3.
Krajani, ki plačujejo sa
moprispevek, lahko znesek
le tega uveljavljajo vsako
leto pri napovedi za odmero
dohodnine in se jim v celoti
upošteva kot olajšava
4.
Pri pridobitvi soglasja
za priključitev na komunal
ni objekt se plačani znesek
samoprispevka v celoti od
šteje od izračunanega komu
nalnega prispevka. Slednje
pride v poštev pri pridobitvi
gradbenega dovoljenja, pri
ključitvi na kanalizacijsko
omrežje ipd.
Zaradi navedenih dejstev
svetujem, da ste pozorni in
redno shranjujete vsa potrdi
la, s katerimi boste dokazali,
da ste s samoprispevkom že
vlagali v komunalno infra
strukturo.
Glede na to, da je bila, s
strani nekaterih krajanov, po
dana pobuda za razveljavitev
samoprispevka vas obveščam,
da v danem trenutku tega ni
možno izvesti, ker zakon na
tančno predpisuje način in
postopek za razveljavitev. Če
bo volja predlagateljev ste
kla v to smer, ne nasprotujem
temu dejanju zavedajoč se
vseh posledic, ki bodo s tem
dosežene.
Lojze Muhič

Na podlagi 41. člena Zakona
o lokalnih volitvah ( Ur.list
RS, 22.06.20006) so določena
volišča in volilna območja v
občini Novo mesto. Iz na
vedenega izhaja, da ima KS
Birčna vas določena 3 volišča
in 7 volilnih območij.
Po statutu naše KS (8.člen)
volimo 13-članski svet, ki bo
zastopal vso krajevno skup
nost. Volimo po naslednjem
razporedu: Birčna vas 3 čla
ne, Veliki Podljuben 1 član,
Gor. Mraševo, Petane, Mali
Podljuben 2 člana, Rakovnik
in Rajnovšče 1 član, Stranska
vas 3 člane, Dol. in Gor. Lakovnice ter Jama 2 člana ter
Vrh pri Ljubnu 1 član.
Na zborih krajanov, ki smo
jih izpeljali v mesecu sep
tembru, namenjenim pri
pravam na volitve, so krajani
podali predloge. Imenovane
predloge je Svet KS Birčna
vas potrdil na svoji seji, 25.
septembra letos.
Za člane sveta KS so imeno
vani naslednji krajani:
BIRČNA VAS, VELIKI POD
LJUBEN
VOLIŠČE št.l - št. volišča
602001; voli se 4 kandidate
1. MEŠTRIČ Majda
2. DRAŠLER Miha
3. IVANUŠIČ Ivan
4. BOGATAJ Rudi
5. MEDIC Janez vsi Birčna vas
6. PRIMC Jože
7. BOŽIČ Slavka
8. VIDMAR Stanislav vsi
Veliki Podljuben
RAKOVNIK, RAJNOVŠČE,
DOLENJE in GORENJE LAKOVNICE, JAMA, STRAN
SKA VAS
VOLIŠČE št.2- št. volišča 602026; voli se 6 kandidatov

1. KASTELIC Pavel Rakovnik
2. ŠUŠTERŠIČ Silva
3. PRIMC Jože oba Rajnov
šče
4. PIRC Vinko Dol. Lakovnice
5. ŠUŠTERŠIČ Valentin
Gor. Lakovnice
6. JENIČ Branko
7. DRAGMAN Marjan
8. FRANCE Robert
9. STANEŠIČ Vesna
10. HROVATIČ Franc vsi
Stranska vas
GORNJE MRAŠEVO, PET
ANE, MALI PODLJUBEN,
VRH PRI LJUBNU
VOLIŠČE št. 3 - št. volišča
602009; voli se 3 kandidate
1. ŠKEDELJ Matjaž
2. LINDIČ Jernej
3. VESEL Aleš vsi Gor. Mra
ševo
4. PETAN Franc
5. BOBNAR Silvo oba Petane
6. KRUH Anton
7. GRANDOVEC Jože oba Vrh
pri Ljubnu
22. oktobra letos bomo odšli
na volišča in imeli priložnost
izvoliti najboljše kandidate.
Kot je bilo že rečeno, bomo
izvolili 13-članski Svet kra
jevne skupnosti. Člani tega
sveta bodo nato izvolili
predsednika sveta (tistega,
ki bo prejel največ glasov ).
Tega dne bomo vzporedno
volili tudi župana Občine
Novo mesto. Spomnim naj,
da je v skupini županskih
kandidatov tudi naš krajan,
sedanji predsednik Sveta
naše krajevne skupnosti,
gospod Alojz Muhič.
Izkoristimo svojo dolžnost
in pravico - izberimo naj
boljše !
Pripravila Zalka Rkman

Za Dolenjsko gre
Zveza za Dolenjsko je stranka,
odprta za vsakogar, ki žoli s svojim
pozitivnim miilonjom soustvarjati
programe v prid občankam In občanom
Novega mesta in Dolenjske.
Temelji na svobodi mišljenja, brez
strankarske diktature in brez ideoloških barv.

ZVEZA ZA DOLENJSKO

SUM SEKVOJ
Iz korenin, sekvoja raste..... Iz korenin, sekvoja raste.......Iz korenin, sekvoja raste

Osem »zlatih« - in deveti
Dragi krajani! Vsi skupaj in vsak zase smo doprinesli k razvoju naše krajevne skupnosti. Nekateri posamezniki pa so se na
določenih akcijah in področjih še posebno izkazali. Včasih je izgledalo tako, kot da jim delo in razvoj kraja pomenita več kot
družina, služba in vse ostalo. Žrtvovali so se za ceste, vodovod, telefon, pokopališče, izgradnjo mrliške vežice ali za izdajo našega
krajevnega glasila, kulturno dejavnost, socialno-zdravstveno dejavnost, delo v društvih in še in še. In prav tem, našim »zlatim
krajanom«, svet krajevne skupnosti Birčna vas, podeljuje priznanje »za dolgoletno delovanje, kot zasluženemu krajanu za
razvoj in napredek krajevne skupnosti». S temi besedami je predsednik sveta, gospod Alojz Muhič, nagovoril zbrane na pro
slavi ob 40-letnici naše krajevne skupnosti. V tem prispevku pa smo namenili prostor besedam dobitnikov priznanj.
Franc HROVATIČ, Stranska vas
Področje delovanja: gasilstvo, pevski zbor, iz
gradnja krajevne komunalne infrastrukture
»To so moji kraji. Tu so moji ljudje. Tu živim
in delam. In vedno sem imel željo narediti
še komu drugemu kaj
dobrega. Zapisan sem
gasilstvu, že 28 let sem
predsednik našega dru
štva. Zapisan sem orga
niziranemu pevskemu
prepevanju in razširjanju
pevske kulture nasploh.
Deset let sem predsednik
zbora. Vse bi naredil za te kraje, za ljudi. Po
magam pač po svojih močeh. Vodim krajevno
komisijo za socialno zdravstvena vprašanja,
romska vprašanja in kulturno komisijo. Eno
mandatno obdobje sem predsednikoval KO
RK, dve obdobji sem bil svetnik v KS. So
deloval sem v gradbenih odborih, sodeloval
na vseh mogočih akcijah, od napeljave tele
fona, izgradnje mrliške vežice, do izgradnje
vodovoda. Vesel sem , resnično vesel, vsake
krajevne pridobitve.
Priznanja nisem pričakoval. Bil sem ga pa
zelo vesel, ker je to priznanje zahvala za moj
trud, ki sem ga, skupaj z vami vložil v naš
skupni razvoj. Še posebej sem bil vzradoščen,
ker sem ga dobil iz rok našega vzornika, na
šega zagnanega Lojzeta. Hvala.«
Anton JUNC, Birčna vas
Področje delovanja : izgradnja krajevne ko
munalne infrastrukture
„ V našem kraju pred leti ni bilo telefona,
vodovoda, elektrike,...
Če smo hoteli živeti bo
lje, je b i I o potrebno nekaj
ukreniti. Tega smo se
zavedali, zato smo s po■
- močjo pridnih rok veliko
naredili sami. Sodeloval
sem pri melioraciji, pri
izgradnji telefonske na
peljave, napeljave elektrike, vodovoda,... Bil
sem tudi član gradbenega odbora. Projekta,
ki smo se ga lotili, ni bilo mogoče izvesti v
nekaj dneh. Tu je šlo za tedne in mesece na
črtovanja, organizacije in seveda dela. Trdega
dela, skrbi in prenekaterih odrekanj. Šlo je za
mnogo neprespanih noči. Dejstvo je, da so ob
naših aktivnostih, trpele tudi naše družine.
Mislim, da sem daroval sebe povsod, kjer
sem se aktivno vključil v razvoj in pomagal

graditi naš boljši jutri. Nobene akcije ne bi
izpostavil. Cilj vseh je bil vedno jasen, naš in
vreden delovne podpore.
Priznanje mi pomeni kot nekakšen obliž za
vse. Za vse moje opravljeno delo v krajevni
skupnosti. Najbolj pa sem zadovoljen, da so
z našim delovanjem zadovoljni tudi krajani.
Danes lahko skupno uživamo sadove našega
dela."
Pavel GOLOB, Stranska vas
Področje delovanja : izgradnja krajevne ko
munalne infrastrukture
„Kot večina krajanov, sem tudi sam so
deloval v izgradnji cest, napeljavi telefona,
vodovoda,... Zavestno sem vstopil v to ob
dobje krajevnega boja iz
nerazvitosti.
Ker smo se krajani za
vedali, da gre za razvoj
našega kraja, nismo kaj
dosti spraševali, raje smo
se lotili dela. Največji
projekt, pri katerem
sem sodeloval, je bila
napeljava telefona. V
tem času sem bil predsednik gradbenega od
bora krajevne skupnosti Birčna vas. Takratna
telefonska centrala je nudila krajanom 208
telefonskih številk. Kasneje se je pokazala po
treba po zmogljivejši centrali. Naj povem, da
sem se vsakega projekta lotil z vso resnostjo,
saj pri delu ne maram biti polovičen. Sprašu
jete me, kaj mi pomeni priznanje, ki sem ga
dobil. Veste, večje zadovoljstvo od samega
priznanja je dejstvo, da je bilo delo narejeno.
Delal sem v času predsednikovanja Alojza
Muhiča in mislim, da je bila garnitura ljudi, s
predsednikom na čelu, ravno prava za pravi
zagon in izpeljavo začrtanih ciljev."
Zalka RKMAN, Stranska vas
področje: tajnica krajevne skupnosti Birčna
vas, predsednica KO RK Birčna vas
„V krajevni skupnosti Birčna vas sem, s 1.
junijem leta 1983, začela z delom tajnice. Dela
je bilo vedno dovolj, saj
se je krajevna skupnost,
s pomočjo pridnih rok
krajanov, zelo hitro raz
vijala. Napeljevali smo
telefon, vodovod, gra
dili in obnavljali ceste,
zgradili mrliško vežico
in uredili pokopališče,...

Akcij je bilo veliko, nekdo pa je moral oprav
ljati tudi finančne posle. Nekako sem se po
čutila dolžno opravljati to delo. Aktivna sem
še pri RK, sem članica društva invalidov, ki
deluje v okviru občine Novo mesto, delujem
tudi kot članica socialno - zdravstvene ko
misije krajevne organizacije Zveze združenja
borcev Birčna vas. Ne bi se mogla odločiti, na
katerem od področij mojega delovanja, sem
pustila večji prispevek. Zame so bile vse na
loge pomembne in sem jih opravila tako kot
sem jih zmogla in znala ter v upanju, da jih
bom opravila najbolje. V letošnjem letu zaklju
čujem z dolgoletnim delom tajnice krajevne
skupnosti. Ob tej priložnosti naj povem še to,
da dolgujem veliko zahvalo za podporo tudi
svojemu možu, ki je imel tolikšno razumeva
nje za moje dolgoletno delo in aktivnosti.
Ob podelitvi priznanja človek čuti, da je
nekdo le opazil tvoje delo in tvoje priza
devanje za razvoj kraja, za dobrobit ljudi.
Nekomu je priznanje vzpodbuda za delo
vnaprej. Sama sem bila vedno vesela, če sem
svoje delo opravila v zadovoljstvo drugega
človeka. To je bilo vedno največje plačilo za
moj vloženi trud."
Marjan ILAR ml., Vrh pri Ljubnu
Področje delovanja: svet KŠ - predsednik,
podpredsednik, izgradnja komunalne infra
strukture
» V prejšnjem mandatnem obdobju sem
bil predsednik sveta naše krajevne skupno
sti, v sedanjem pa podpredsednik. V katere
akcije sem vložil največ sebe? Sigurno sta
to napeljava telefonskega in vodovodnega
omrežja v teh naših vaseh: Vrh pri Ljubnu,
Mali Podljuben, Petane in Mraševo. Bil sem
predsednik gradbenega
odbora za telefonsko na
peljavo. Ogromno dela
smo vložili, sami smo
nabavljali material, pošta
* ** *’*-}
nas je le nadzorovala.
Sicer pa smo, na podro
čju celotne KS, v času
mojega mandata pred
sednikovanja svetu KS,
največ energije vložili v urejanje dokončne
dokumentacije za nadaljevanje izgradnje vo
dovoda, odkupili smo dodatno zemljišče za
parkirišče ob pokopališču, uredili smo izkop
kamenja na grobnih poljih in poskrbeli za ure
ditev travnate površine le teh, napeljali smo
prvo ulično razsvetljavo v Stranski vasi. Kar
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Iz korenin, sekvoja raste...... Iz korenin, sekvoja raste.......Iz korenin, sekvoja raste
precej aktivnosti smo namenili tudi sanaciji
cestne infrastrukture. Preprosto, delali smo.
Naš trud, naš čas in naša volja, to so bili naši
glavni aduti.
Nisem željan priznanj. Ljudje smo pač
takšni, da se dogovorimo, naredimo in potem
razidemo. Pravzaprav si nihče ne vzame časa
za pohvale. Enostavno delaš, če si tak človek.
Če ti drugi ljudje nekaj pomenijo, če ti kraj
nekaj pomeni. Sem ga bil pa vesel, tega pri
znanja, ker sem pravzaprav v njem razbral
dokaz, da nekdo pač zna ceniti moje delo.
Da me je opazil med vsemi tistimi, ki smo se
trudili za naš skupni razvoj in mi, čisto eno
stavno človeško, znal reči hvala.«
Vida ROŽENBERGAR, Stranska vas
področje: kulturna dejavnost, krajevno glasilo
»Sum sekvoj»
»Priznanje zaokrožuje poglavje mojega
dvajsetletnega dela v KS. V Šumenje sekvoj
in v pripravo ter vodenje proslav, sprva na
Lakovnicah in nato v Stranski vasi, sem vtkala
svoje najgloblje niti pripadnosti temu kraju
in ljudem.
Poklonila sem jim kar precejšen del sebe
in svojih misli, svoje energije pa tudi časa.
Nisem štela ur. Delala
sem s srcem. Zelo rada
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začutila iskreno zahvalo.

in se mi glasno zahvalju
jejo. Nemalokrat s solznimi očmi. Oni vedo,
oni čutijo, da delam zanje. Da delam zato, ker
mi oni veliko pomenijo. Pravzaprav pa: kdor
dela za druge, dela tudi zase. Ob njih sem do
živela veliko veselja in srečnih trenutkov.
Priznanje pa je zame le dokaz, da je to
našo ljubezen in povezanost nekdo opazil, jo
razume in jo priznava."
Pavel KASTELIC, Rakovnik
Področje delovanja : izgradnja krajevne ko
munalne infrastrukture
»Mislim, da imamo prav vsi še živ spomin
na čase, ko smo brez vprašanja „zakaj„ po
prijeli za vsako delo, z mislijo na boljši jutri.
Prepričan sem, da vsi veste kaj imam v mislih
- telefonija, elektrika, vodovod, ceste,... Tudi
sam sem sodeloval v teh akcijah. Dobro se
še spominjam časov, ko smo gradili cesto
Poganci - Jama. Meni osebno, se je zdela
akcija izgradnje našega vodovoda ena naj
večjih, najobsežnejših in najdaljših. Za svoj
prispevek k razvoju naše krajevne skupnosti
sem res dobil priznanje, a meni je priznanje
pomenilo že dejstvo, da je bil projekt, ki smo
se ga lotili, speljan do
konca in speljan tako,
kot smo si ga prvotno
zastavili. Človek, ki vidi
pozitivne rezultate svoje
ga dela, je zadovoljen in
srečen. Pomembno je,
da smo takšni, da tako
doživljamo življenje. Ne
glede na priznanja."

Jože PRIMC, Veliki PodIjuben
Področje delovanja : iz
gradnja krajevne komu
nalne infrastrukture
»Krajanom sem po
svojih močeh pomagal
že pred mnogimi leti.
Kar nekajkrat sem, s po
močjo svojih poznanstev, poskrbel za cenejše
izgradnje njihovih projektov: priskrbel sem
jim potrebne stroje, tovornjak, pesek,... V
tem mandatnem obdobju sem bil izvoljen za
svetnika KS za vas Veliki Podljuben. Zaupali
so mi vse priprave in organizacijo del na
gradbiščih. Kontroliral sem dela in usmerjal
akcije, da so potekale brez zapletov. Vesel
sem, da sem se lahko aktivno vključil v ob
likovanje nove podobe našega kraja. Pomagal
sem kolikor sem mogel in vse, kar sem znal.
Pri izgradnji otroškega igrišča sem z veseljem
prevzel vso odgovornost. Ure in ure sem va
ril v garaži ( še žena mi je pomagala ), vozil
material, organiziral delo. Zdaj sem vesel. To
je to. Vesel sem za naš kraj. Zadovoljen sem,
ker smo znali vaščani s svojim delom nemalo
krat poceniti gradnjo in privarčevali kaj nekaj
denarja krajevni skupnosti.
Tudi priznanja sem bil vesel. Ob prejemu
sem imel občutek kot bi mi nekdo iskreno
rekel hvala za tisti del mene, ki sem ga z de
lom podaril v ta razvoj. Pravzaprav ne nekdo.
Povedati moram, da brez g. Alojza Muhiča,
ki je globoko prisluhnil našim dolgoletnim
potrebam, vsega tega še ne bi bilo. S tem
pa tudi mojega priznanja ne. Kot dobitnik
priznanja pa sem hvaležen vsem vaščanom,
ki so pomagali pri izgradnji, še posebno pa
Zlatku Smajdku.«

predsednika Alojza MuA

ij.
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ki so mu vsa ta leta meta
li polena pod noge in za katere vemo, da jih ni
bilo malo. Voditeljica prireditve, naša Vida, je
imela, izven scenarija, za Lojzeta pripravljeno
še rezervno darilo in legendi našega kraja se
je zahvalila v imenu vseh krajanov:
„Dovolite mi, da v imenu vseh nas, izrečem
zahvalo človeku, ki je velik del svoje osebnosti
vgradil v naše odnose, v naš kraj in naš čas.
Alojz Muhič je predsednik naše krajevne
skupnosti. Dolgoletni, legendarni, bojeviti.
Lojze je človek zaupanja in svoje trdne volje.
Svoje delo opravlja s polno mero odgovorno
sti. Živi v krajevni skupnosti, zanjo in ob njej.
Uporen je. Je človek, ki nas je pred mnogimi
leti popeljal v boj iz nerazvitosti. Danes ta boj
končuje. Kot veliki zmagovalec. Spoštovani
predsednik, če si mislil, da boš iz te zgodbe
izstopil osamljen, si se zmotil. Glej, na koncu
tega boja te čakamo mi, krajani. Da se ti za
hvalimo za velik del sebe, ki si ga podaril nam
in našim krajem. Hvala ti, Lojze. Za včeraj, za
danes in hvala za bodočnost."
Pripravila: Nataša Dragman

Alojz MUHIČ, Birčna vas
področje: predsednik sveta KS Birčna vas
Svet KS in organizacijski odbor proslave
sta dala natisniti še eno priznanje. Za našega
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Iliča. Naš l.oj/e pa tega
priznanja ni sprejel. I .ust
noročno ga je namreč
pred proslavo uničil.
Dobesedno lastnoročno.
Pa ne /uradi njih, ki so ga
Podlagali... Zaradi njih,

ZVEZA ZA DOLENJSKO
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SKUPINA NOVO MESTO
tel.: 07 331 1295, 331 1296
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Uredništvo v gosteh
Februarja letos smo v krajev
ni skupnosti gostili Uredništvo
Dolenjskega lista. V šoli se je
zbralo toliko krajanov, kot se
jih ob njihovem obisku zbere
le redkokje. Pogovor je stekel
o krajevnem delu in o naši kra
jevni problematiki, o napeljavi
vodovoda v zadnjo našo vas, o
dejavnostih prostovoljnih dru
štev in o vseh tistih krajanih, ki
ne želijo živeti le sami zase, am
pak vlagajo svoj čas in znanje,
da bi naredili nekaj za to, da bi
vsi živeli bolje in lepše.
Uredništvu smo predstavili
tudi bogato osnovnošolsko

dejavnost, kulturni utrip kraja
in naše krajevno glasilo.
V pogovoru smo se najdlje za
držali ob temi samoprispevka.
O pomenu njegovega plačeva
nja, o neštetih letih plačevanja,
o načrtih, ki jih je na samo
prispevku gradila krajevna
skupnost. In jih, ob občinski
podpori, realizirala. Bilo je
vroče... Ob tem pogovoru o
samoprispevku... Uredništvo
je zapisalo, da smo s samopri
spevkom desetletja dokazovali
složnost, zdaj nas pa prav on
deli. Dodajamo neštetokrat
povedano dejstvo, da jasno ni

enostavno urediti problemov
v vseh naših dvanajstih vaseh
tako, da bi bili vsi zadovoljni. In
nezadovoljstva je med krajani
precej...
Uredništvo se je poslovilo
z mislijo na svetlo luč, ki jo

imamo. Na ljudi, ki delajo
dandanes prostovoljno. In ni jih
tako malo. V Dolenjskem listu
so zapisali »Dokler bodo tu, bo
šum sekvoje še odmeval.« Po
trudimo se, da bo res. Držimo
skupaj.
Vida

ZZB Birčna vas:

Uspešno pomlajevanje borčevske organizacije
Organizacija, kiji nekateri šte
jejo dneve, bo še živela! Združe
nje borcev in udeležencev NOB
mestne občine Novo mesto,
Krajevno združenje ZZB Birčna
vas je uspešno pomladilo svoje
vrste^Sprejeli smo 15 novih čla
nov. Članstvo v naši organizaciji
je prostovoljno in osebno. Člani
so krajani in krajanke, ki spre
jemajo izročila prednikov, spo
štujejo uporništvo in ohranjajo
ter negujejo spomin na eno naj
težjih obdobij v zgodovini Slo
vencev, na obdobje NOB. Statut
naše organizacije pomlajevanje
dopušča, to pa omogoča, da
organizacija živi naprej. Življe
nje je kratko in neizprosno redči
naše vrste, a mi se ne damo. Z
aktivnim članstvom tudi na ta
način izražamo svoj uporniški
duh. Upor ob pravem času,
junaški boj, trpljenje in gorje, ki
so ga doživljali naši predniki v
letih 1941 in 1945, ne smejo biti
pozabljeni.
Krajevno združenje ZZB
Birčna vas ima novo vodstvo.
Spomladi smo na programsko
volilni konferenci podprli pred
log dolgoletnega predsednika
tovariša Draga Roženbergarja,
da izvedemo generacijski
prenos vodenja v krajevnem
združenju. Prejšnje vodstvo je
utrdilo organizacijo v našem
okolju in bilo zelo dejavno na
mnogih področjih. Hvaležni
smo jim, še posebej pa doseda
njemu predsedniku za njegov
prispevek v Krajevnem zdru
ženju Birčna vas.
Izvoljeno je bilo vodstvo Krajev
nega združenja ZZB Birčna vas
v naslednji sestavi:
-predsednik: Bogdan Mali

-podpredsednik: Franc Jožef
-tajnik: Rudi Bogataj
-Blagajnik: Mira Golob
-član: Alojz Roženbergar.
Izvolili smo dva praporščaka:
Draga Smrekarja in Dušana
Marjanoviča. Odločili smo se
tudi, da je še vedno potrebna
skrb za starejše in bolne člane
in v socialno zdravstveno
komisijo izvolili Petra Žagarja
(srednjega) za vodjo, za člana
pa Vinka Šmajdka in Zalko
Rkmanovo.
Takšna sestava vodstva in
komisije omogočata nadalje
vanje dejavnosti Krajevnega
združenja in odražata strukturo
članstva. Vodstvo je le delno
pomlajeno. Imeli pa smo srečno
roko pri izboru praporščakov,
saj sta naša praporščaka krepka
moža v najvitalnejših letih.
Okvir delovanja nam določa
Statut ZZB, sprejet na podlagi
Zakona o društvih. V sami
organizaciji je naša dejavnost
usmerjena k članom, v krajev
nem okolju pa k pripravi spo
minskih slovesnosti s katerimi
negujemo in ohranjamo spomin

na obdobje NOB. Navzven
se povezujemo s sosednjimi
krajevnimi združenji in s so
rodnimi organizacijami v na
šem in v širšem okolju, zlasti z
Združenjem veteranov vojne za
Slovenijo in z Zvezo častnikov
Slovenije.
Naše programske smernice
so bile v osnovi določene na
programsko volilni konferenci
spomladi letos. Prednostni cilji
so: pomlajevanje lastnih vrst in
negovanje ter ohranjanje vred
not NOB.
Aktivnosti potekajo na na
slednjih področjih:
-skrb za primerno vzdrže
vana spominska obeležja ( ob
dobja 1941 - 1945 ) na našem
območju
-udeleževanje članov in pra
porščaka s praporom Krajev
nega združenja ZZB Birčna vas
na prireditvah po Sloveniji, s
kateri mi se obuja spomin na po
membne dogodke iz NOB. Čla
ni se radi udeležujejo pohoda v
Dražgoše, pohoda po Rudeževi
poti v Jelenov žleb, prvomaj
skega srečanja na Javorovici in

mnogih drugih prireditev.
-Udeležba na slovesnosti v
lokalni skupnosti ob Dnevu
upora , Dnevu neodvisnosti in
Dnevu samostojnosti;
-Tradicionalno srečanje s pred
stavniki bataljona Fontanot;
-Priprava in izvedba spomin
ske slovesnosti ob Dnevu spo
mina na mrtve pri spomeniku
na Ruperč vrhu v sodelovanju
s KS Birčna vas;
-Izvrševanje dolžnosti do
ostarelih in bolnih članov ter
tistih, ki potrebujejo pomoč v
težkih trenutkih. Vsi vemo, da
želje po trdnem zdravju pač
niso vedno uslišane. Žal, se pre
pogosto poslavljamo od dolgo
letnih članov naše organizacije.
To dolžnost bomo izvrševali
tudi v bodoče in s častmi po
spremili člana ali članico na
zadnji poti.
Imamo razvejano sodelova
nje s sosednjimi in sorodnimi
organizacijami, naši člani pa so
aktivni tudi v mnogih drugih
organizacijah, društvih in orga
nih v KS Birčna vas.
Naše aktivnosti so usmerjene
v pomlajevanje lastnih vrst in
negovanje spomina na čas, ko
je bilo uporništvo potrebno in
upravičeno, v čas 1941 -1945 in
tudi v čas 1991. Obe generaciji,
prejšnja generacija naših dedov
ali staršev in sedanja, imata svo
je upornike z razlogom. Danes
je tudi po zaslugi upornikov z
razlogom naša domovina do
segla visoko stopnjo varnosti
in se uspešno razvija. Ljudje iz
mnogih dežel bi želeli živeti pri
nas. Ali niso bile to sanje borcev
in bork?
Srečo Petrič, Bogdan Mali
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Prvemu postanku naproti - Stranska vas

Pohod ob našem
krajevnem prazniku
Trasa pohoda pod geslom:
SPOZNAJMO SE IN RAZGIBAJMO SE

Pogled na Rakovnik

Po postanku ob prepadni

Za Dolenjsko gre
Zveza za Dolenjsko jo stranka,
odprta za vsakogar, ki želi s svojim
pozitivnim mlilenjem soustvarjati
programe v prid občankam in občanom
Novega mesta in Dolenjske.
Temelji na svobodi mišljenja, brez
strankarske diktature in brez ideoloških barv.

ZVEZA ZA DOLENJSKO

V soboto, 27. maja letos, je
Krajevna skupnost Birčna vas
organizirala pohod v počasti
tev praznika krajevne skup
nosti 25. maja z namenom, da
spoznamo okolje v katerem
živimo in se družimo med
seboj.
Vodilo organizatorjev poho
da je bilo, da čimbolj spozna
mo okolje, v katerem živimo
in ljudi, s katerimi živimo.
Pohodniki smo se sami pre
pričali, da imamo tudi v na
šem koncu lepe dele narave
in prijazne ljudi. Lepo je bilo
videti ljudi dobre volje vseh
starosti.
Zbrali smo se na Ruperč vrhu
in si na poti proti Stranski vasi
ogledali opuščen kamnolom.
Tam smo se prepričali, da
zna narava sama zelo lepo
obnoviti pokrajino, če le ni
človek preveč nasilen do nje.
Šli smo po predvideni poti in
se ustavljali ob posameznih
zanimivostih. V Stranski vasi
nam je predsednik krajevne
skupnosti, g. Muhič, predstavil
črpališče vodovoda in poudaril
prispevek krajanov, ki je zelo
pomemben tudi pri ostalih kra
jevnih pridobitvah, predvsem
v infrastrukturi ob izgradnji
vodovoda. Gospod Muhič nam
je kasneje povedal še marsikaj
zanimivega o krajih, kjer smo
se po poti ustavljali.

Vreme je bilo prijetno toplo
in okrepčilo, ki so nam ga
pripravili na Rakovniku, nam
je zelo prijalo. Na poti proti
Lakovnicam smo se ustavili
ob »Prepadni«. To kraško jamo
nam je doživeto predstavil g.
Roženbergar. Pot smo nada
ljevali po asfaltni cesti skozi
Dolenje in Gorenje Lakovnice.
Po prehojeni poti se nam je,
vsem pohodnikom, prilegla
malica, ki nas je čakala na cilju.
Ob koncu prijetnega druženja
smo si obljubili nasvidenje pri
hodnje leto.
Prvega pohoda, za katerega
upamo, da bo postal tradi
cionalen, se je udeležilo več
kot 50 krajanov vseh starosti.
V današnjem času, ki nam
ga narekuje hiter in vse bolj
brezoseben način življenja,
nam takšne majhne svari kot
je bil recimo ta_ pohod, pole
pšajo vsakdan. Človek se mora
včasih tudi malo ustaviti. Na
slednje leto bomo skupaj pre
hodili vzhodni del krajevne
skupnosti Birčna vas.
Na pohodu smo še enkrat
spoznali, da živimo v zelo
lepem okolju, ki ga žal, pre
malo poznamo in se njegovih
lepot premalo zavedamo.
Nasvidenje torej, na našem 2.
pohodu!
(Foto: Matjaž Muhič), Majda
Meštrič
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PGD Stranska vas:

Aktivni smo predvsem na področju operative
Prostovolnjo gasilsko

društvo
Stranska
vas je eno
izmed treh
gasilskih
društev, ki
delujejo v
krajevni skupnosti Birčna
vas.
V društvu se trudimo ak
tivno delovati predvsem na
področju operative, saj se
zavedamo, da sta dobra opre
mljenost in usposobljenost
pogoja za učinkovito pomoč
pri različnih nesrečah.
Minimalno opremljenost
in usposobljenost članov pa
predpisuje tudi zakon, ki bo

začel veljati čez dve leti. Zakon
predpisuje minimalno potreb
no opremo, ki jo mora imeti
društvo, da bo lahko delovalo
tudi še potem, ko bo zakon že
v veljavi. Društva, ki ne bodo
imela zadostne opreme in
ustrezno izobraženih gasilcev,
ne bodo več mogla opravljati
gasilske dejavnosti in ne bodo
opravičena do sredstev, ki so
namenjena za delovanje gasil
skih društev.
V društvu se stalno trudi
mo za nabavo nove opreme,
ki jo nabavljamo z lastnimi
sredstvi. Le ta pa so omejena.
Nimamo rednega dohodka.
Višina sredstev, s katerimi
razpolagamo, je odvisna od
sredstev, ki jih dobimo za red-

no dejavnost in od dotacij krajevne skupnosti ter predvsem
od prostovoljnih prispevkov
krajanov. Vsako leto dobimo
nekaj opreme tudi od občin-

udeležili gasilci pripravniki iz
Stranske vasi in iz Lakovnic.
Ta tečaj je pogoj za vsa ostala
izobraževanja na področju
gasilstva.

Podelitev medalj tretje uvrščeni ekipi pionirk na tekmovanju GZ
Novo mesto
skega poveljstva Novo mesto,
ki v okviru sredstev, ki jih ima
na voljo, pomaga društvom do
ustrezne opremljenosti.

Ekipa pionirk s pokalom in medaljami za 3. mesto.

Testi na osnovnem tečaju za gasilce

Zakon nam predpisuje tudi
minimalno izobrazbeno struk
turo naših gasilcev. Tudi na
tem področju se trudimo in
se redno udeležujemo izob
raževanj, ki jih organizira
gasilska zveza Novo mesto.
V začetku letošnjega leta smo
organizirali Osnovni tečaj za
gasilca, ki je potekal v našem
gasilskem domu in so se ga

Izobraževanj bi se lahko ude
leževali tudi tisti, ki že imajo
naziv gasilca in tudi ostali kra
jani, saj se na izobraževanjih
seznanjamo z nevarnostmi,
s katerimi se vsakodnevno
srečujemo. Pomembno je tudi
izobraževanje o tem, kako
se s pravilnim ravnanjem iz
ognemo nevarnostim. Spozna
vamo tudi pravilne postopke
ravnanja v primeru nesreče.
Dejstvo je, da le s pravilnim
postopkom lahko zmanjšamo
posledice nesreče in posredu
jemo tako, da ne ogrožamo
svojega zdravja ali življenja.
Vsekakor pa tudi zdravja ali
življenja drugih ljudi.
V imenu vseh članov PGD
Stranska vas se zahvaljujem
vodstvu KS Birčna vas in
predsedniku sveta g. Alojzu
Muhiču za vso nudeno pod
poro. Želim jim veliko veselja
v življenju, novemu vodstvu
pa veliko uspehov in delo
vnega elana.
Poveljnik PGD Stranska vas:
Branko Jenič
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Proslava, podelitev
praporov gasilcem in
upokojencem

n
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Naš gasilski podmladek

PGD Lakovnice:

Imamo tri cilje, malo denarja in veliko zagnanosti
Prostovoljno gasilsko društvo Lakovni
ce si je za tekoče leto zastavilo tri poglavit
ne cilje; nadaljevanje gradnje gasilskega
doma, posodobitev gasilske opreme in
izobraževanje članov s poudarkom na
delu z mladimi.
Prva prioriteta je nadaljevanje grad
nje gasilskega doma, ki se vleče še dve
desetletji. Konkretno gre za ureditev
večnamenske dvorane, ki bo služila ne
le potrebam gasilskega društva, temveč
bo namenjena širšemu krogu krajanov
KS Birčna vas. PGD Lakovnice zadnja
leta ne deluje le v smeri zagotavljanja
varstva pred požari in drugimi naravnimi
nesrečami, temveč tudi v povezovanju
čim večjega števila krajanov tega okoliša.
Naša želja je, da bi prostori gasilskega
doma in njegova okolica postali zbirališče
vaščanov. V okviru dejavnosti društva
smo v minulih dveh letih že uredili igrišče
za gasilskim domom, ki je namenjeno
predvsem za športne aktivnosti otrok in
mladine.
V pomladnih mesecih smo pričeli z
izgradnjo električnih instalacij ter no
tranjega ometa. Večino del so opravili
člani društva prostovoljno, kar je bistveno
zmanjšalo stroške. Zal, je nadaljevanje
del pogojeno s pridobivanjem potrebnih

Naš podmladek je navdušen nad privaja
njem na gasilsko opremo

finančnih sredstev, ki krojijo gradnjo že vanj in izobraževanj, pridobiva znanje in
vse od njenega začetka. V kolikor nam veščine na tem področju. Poleg članskih
bo uspelo pridobiti dovolj sredstev, bomo ekip, nas tako na tekmovanjih v okviru
v letošnjem letu zaprli še prostore in GZ Novo mesto, zastopata še pionirska
izdelali tlake.
in mladinska ekipa.
Na drugi strani pa se društvo aktivno
Naše društvo v naslednjem letu praznu
pripravlja na direktivo o opremljenosti je 70. obletnico svojega obstoja. Ta jubilej
gasilskih društev prve kategorije, ki bo si želimo dostojno proslaviti. Zavedamo
stopila v veljavo leta 2008. Skladno z pa se, da moramo še veliko postoriti v
našimi načrti in načrti GZ Novo mesto smeri izpolnitve zadanih ciljev. Želimo
posodabljamo svojo opremo. Poudarek je si, da bi nam na pomoč prispelo čim
na zaščitni opremi gasilcev. Vzporedno se več naših sedanjih in novih članov ter
odvijajo izobraževanja članov, ki so pred ostalih krajanov, ki imajo željo, po svojih
pogoj za uspešno in hkrati varno delo v močeh pomagati sočloveku, družiti se
primeru intervencij. Pri tem je ključna med sabo in narediti nekaj za dobrobit
izobrazba operativnih članov na področju svojega okolja.
dihalne tehnike, kjer se člani usposobijo
Zahvaljujemo se vsem članom sveta
za posredovanje v zaprtih prostorih, z KS Birčna vas in predsedniku g. Alojzu
uporabo izolirnih dihalnih aparatov. Muhiču za vso pomoč . Upamo, da nam
Naše društvo ima že osem članov, ki so bo prisluhnilo tudi novo vodstvo, pred
usposobljeni za tovrstna posredovanja v vsem pa računamo tudi na obljubljeno
požaru, kar govori o resnosti pristopa k občinsko podporo. Hvala vsem.
izobraževanju. Zal, v društvu še vedno ni
Predsednik PGD Lakovnice:
mamo dovolj zaščitne opreme, da bi lahko
Miro Hutevec
opremili celotno ekipo za posredovanje.
Upamo, da nam bo
le to, uspelo zago
toviti v čim krajšem
času.
V PGD Lakovnice
se zavedamo po
mena animiranja
mladih za gasilsko
dejavnost, ki spada
med humanitarne
dejavnosti na pros
tovoljni bazi. V ta
namen že vrsto let
posvečamo velik
poudarek delu z
mladimi. Za nas ni
lepšega, kot videti
mladino, ki preko
gasilskih vaj, tekmo Mladi gasilci se privajajo na nošenje gasilske obleke in opreme
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PGD Mali Podljuben:

Kupili smo novo gasilsko vozilo - končno
Naše društvo deluje že pet
indvajset let. Ustanovni člani
smo prišli v zrela leta, za nami
pa so mlajše generacije gasil

cev. Njim ne bo več potrebno
vlagati svojega truda, časa in
denarja v izgradnjo gasilske
ga doma. Tudi okolico doma

Veseli podljubenski gasilci

smo dokaj uredili. Seveda pa
se da vse narediti še boljše in
še lepše.
Z ogromno vloženega truda
in s prostovoljnimi prispevki
krajanov Vrha pri Ljubnu,
Malega Podljubna, Petan in
Mraševega, delno pa tudi vasi
Potok in vseh krajanov Srebr
nič, smo uspeli zbrati denarna
sredstva za nakup novega
gasilskega vozila. Zdaj je le to
še v obdelavi mojstrov, ki vanj
montirajo gasilsko opremo.
Pri izvedbi te naše aktivnosti
je vsekakor veliko pomagala
tudi KS Birčna vas in OGP
Novo mesto.
Upamo, da bo novo vozilo
dalo mlajšim članom še več
zagona za delo v društvu.
V vsem tem času pa smo
pridno usposabljali tudi naše
člane za izvajanje nalog v

operativi, dopolnjevali smo
opremo za gašenje in zaščitno
opremo za naše gasilce.
Tudi v bodoče bomo največ
energije vlagali v izobraže
vanje naših kadrov in v po
sodabljanje in dopolnjevanje
opreme. Upamo, da nas bodo
pri tem še naprej podpirali vsi
naši krajani. Zavedamo se, da
bomo le dovolj usposobljeni,
izobraženi in opremljeni, lah
ko hitro in strokovno ukrepali
ob morebitnem požaru ali
kakšni drugi nesreči. Naša
prioriteta pa ostaja preventiv
no delovanje pri protipožarni
varnosti.
Vsem, ki so nam doslej po
magali, se iskreno zahvalju
jemo. Seveda pa upamo, da
bomo še vnaprej uspešno
sodelovali.
Predsednik PGD Mali
Podljuben : Marjan Ilar st.

KUD Moški pevski zbor Ruperč vrh:

Z nami prepeva šest novih pevcev
Pevcem moškega pevskega
zbora Ruperč vrh se zdi prav
, lepo in na mestu, da se ob
izidu zadnjega krajevnega
glasila v času mandata pred
sednika gospoda Lojzeta Mu
hiča in sedanje sestave sveta,
najlepše zahvalimo za pomoč
in razumevanje, ki sta nam
bila z njihove strani nudena.
Pevci si iskreno želimo tako
razumevajočega sodelovanja
tudi z novoizvoljenimi svet
niki in z novim predsednikom
krajevne skupnosti.
Naš pevski zbor so v novi
sezoni okrepili novi člani. Kar
šest jih je pristopilo k našemu
organiziranemu prepevanju.
Danes je tako v zboru znova 20
članov. Povedati pa moramo,
da so novi pevci izven kra
jev naše krajevne skupnosti.
Starejši pevci smo jih sprejeli
z velikim zadovoljstvom ter
hvaležnostjo. Želimo si, da
bi se med nami počutili spro
ščene in zadovoljne. Le v prija
teljskem vzdušju bodo hitreje
pripomogli k dvigu kvalitete
petja našega zbora. Seveda pa
v zbor še vedno vabimo fante
in može iz naše krajevne skup
nosti! Dragi krajani, vabili

smo vas tudi vsa minula leta,
a žal, neuspešno.
Zbor nadaljuje s svojim
programom. Letošnjo sezono
delujemo že 35. leto. To veliko
obletnico pa bomo obeležili v
prihodnjem koledarskem letu.
Menimo, da je ta razlog do
volj pomemben za vašo lažjo
odločitev. Pridružite se nam !
Veseli vas bomo! Podrobneje

vam našega delovanja ne bi
predstavljal, saj ste nas v teh
letih, imeli že nešteto prilož
nosti spoznati.
Dovolite, da se še enkrat za
hvalim gospodu Lojzetu Mu
hiču za njegov razumevajoč
pristop do našega delovanja.
Iskreno se, v imenu vseh pev
cev, zahvaljujem tudi gospe
Zalki Rkman, ki nam je svojo

pomoč širokosrčno ponudila
vsakokrat, ko smo jo potrebo
vali. Hvala obema in vsakemu
posebej.
Ob koncu pa še moja želja
in priporočilo : Dragi krajani,
podprite našega Lojzeta na žu
panskih volitvah, 22. oktobra
letos ! Podprite ga, naš je ! In
naš ostaja!
Predsednik: Franc Hrovatič

SUM SEKVOJ
Naša fara:

Novi župnik se nam predstavi
»Menjavaš neprestano čas, da tek me
njav nas poživi,« je zapisano v bogosluž
nem molitveniku. Vsaka sprememba pri
nese nekaj novega, drugačnega in ker je
novo nenavadno, je velikokrat tudi težko
sprejemljivo. Vendar je vsaka novost tudi
zanimiva, ker z zanimanjem pričakujemo
kako in kaj se bo zgodilo.
Gotovo je tudi menjava duhovnika
novost za župnijo in kraj, pa tudi za ljudi,
ki tukaj živijo. Minilo je že 7 mesecem,
odkar sem prišel v župnijo Novo mesto
- Šmihel za župnika, pa se mi zdi, kot da
bi prišel včeraj. Lep in prijazen sprejem,
občutek sprejetosti in domačnosti ter
množina dela so glavni vzroki, da so ti
meseci minili kot bi mignil.
Iz rodne Bele krajine sem že v rani
mladosti, takoj po osnovni šoli, odšel v
svet, da bi začel odkrivati učenosti, ki
bi mi pripomogle doseči željeni cilj. V
letu 2001 sem bil posvečen v duhovnika
in nato dve leti nabiral izkušnje med
ribničani nato pa še na Gorenjskem v
Škofji Loki, od tam pa bil za pol leta pre
stavljen na notranjsko k Svetemu Vidu

nad Cerknico. Letos februarja pa
sem začel znova okušati odprtost
in prisrčnost dolenjskega človeka.
Način življenja med dolenjskimi
griči in vinogradi me v veliki
meri spominja na domačo Belo
krajino. Tudi to so glavni vzroki,
da se med vami, dragi dolenjci,
počutim kot doma.
Vsaka občina, krajevna skup
nost ali župnija bi morale biti
kot velika družina, v kateri vla
dajo prijateljski odnosi, sposo
bnost sprejemanja drugačnosti
in odprtosti za drugačne ideje.
Velikokrat ljudje ta ideal težko
dosežemo, vendar pa lahko po
govor in poslušanje drugih ljudi
delata čudovite stvari v človeških
skupnostih.
V medsebojnem pogovoru
lahko dosežemo veliko. Lahko
odkrijemo, da ima tisti človek, za
katerega se doslej sploh nismo zanimali,
mnogo čudovitih lastnosti. Zato naj bo
med nami vedno prisotno prizadevanje

za pogovor, odprtost in prijaznost.
Na prošnjo uredništva sem se vam
predstavil
Igor Stepan, župnik

Rdeči križ še vedno rdeče žari...

140 let Rdečega križa Slovenije
Rdeči
križ Slov e n ij e
(RKS)
je naj
starejša
huma
nitarna
organi
zacija v

državi
in letos praznuje častitljivih
140 let. V tej dolgi dobi je do
življal vzpone in padce, razvoj
in nazadovanje, a je obstal.
Predvsem zaradi ljudi, ki v
znaku RK prepoznajo simbol
človekoljubnosti in ljubezni do
drugega. Prepoznaven je tudi
zato, ker je pri svojem delu
zavezan k spoštovanju med
narodno dogovorjenih načel:
humanosti, nepristranskosti,
nevtralnosti, neodvisnosti,
prostovoljnosti, enakosti in
univerzalnosti. Ostal pa je tudi
po zaslugi tisočev prostovoljk
in prostovoljcev v mreži kra
jevnih organizacij, na nivoju
območnih združenj, po osnov
nih in srednjih šolah.

Seme RK Slovenije je vzklilo
leta 1866 (samo tri leta po
Mednarodni konferenci RK
v Zenevi)c zasejale pa so ga
članice »Zenskega društva
za pomoč ranjenim in bolnim
vojakom, vdovam in otrokom«
na Kranjskem, s sedežem
v Ljubljani. 1879 so moški
ustanovili »Domoljubno pomočno društvo deželno«. Obe
društvi sta izvajali priprave na
morebitno vojno in dejavnosti
v mirnem času: brezplačne ku
hinje, bolnišnice, zbiranje ob
lačil in obutve, usposabljanje
prebivalstva za prvo pomoč

v vojni. Zato sta se leta 1902
združili in v letu 1918 preime
novali v »Slovenski RK«.
Ob razpadu stare Jugoslavije
1941 so bila društva RK raz
puščena, okupatorje formiral
nova pod svojim nadzorom.
18. junija 1944 je bil na osvo
bojenem ozemlju v Gradacu
v Beli krajini ustanovni zbor
RK Slovenije. V času II. sve
tovne vojne je RKS pomagal
beguncem, ranjencem in in
ternirancem v obliki hrane in
oblačil, veliko dela je opravila
poizvedovalna služba.
Ob razglasitvi samostojne

Slovenije je RKS 8. oktobra
1991 tudi formalno izstopil
iz RK Jugoslavije. Leta 1993
sta Mednarodni odbor RK in
Federacija priznala RKS kot
enakopravno članico medna
rodnega gibanja Rdečega križa
in Rdečega polmeseca.
V dolgih letih delovanja se
je RKS ohranil tudi zato, ker je
svoje programe dela prilagajal
potrebam in razmeram novih
obdobij. Najbolj razpoznavni
programi so:
- krvodajalstvo in darova
nje organov (krvodajalstvo
organizira RKS že od leta
1953, daruje dobrih 5 %
prebivalcev),
- zaščita in reševanje ob ele
mentarnih
nesrečah ter
prva pomoč,
- preventivna in zdravstvenovzgojna
dejavnost,
- socialna dejavnost (name
njena posebej ranljivim sku
pinam brezposelnih, brez
domcev, otrok, starostnikov,
bolnih, osamljenih, ...)
- letovanje socialno in zdrav
stveno ogroženih otrok (že
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50 let Mladinskega zdravi
lišča in okrevališča Debeli
rtič),
- širjenje znanj o RK in delo z
mladimi,
- zbiranje sredstev (prosto
voljni prispevki, lokalne
skupnosti, gospodarske
družbe,...)
Območno združenje RK
Novo mesto združuje 35 kra
jevnih organizacij v osmih
občinah. Krajevna organizacija
RK Birčna vas spada po števiju
članov med srednje velike. Že
dobrih 28 let jo zelo uspeš
no vodi predsednica Zalka
Rkman. Okrog sebe je zbrala
16 prostovoljk iz vseh vasi KS
Birčna vas, ki dobro poznajo
svoj teren. Vsako leto obiščejo
skoraj sleherno hišo v KS, ko

rialnimi, druženjem) so vrline
prostovoljcev, ki jih želimo,
negujemo in cenimo pri RK.

pobirajo članarino, povabijo
starejše krajane na družabno
srečanje ali obiščejo s pred
novoletnim darilcem starejše,
bolne in invalide. Ob tem
spoznajo vse generacije so
vaščanov in si lahko ustvarijo

približno podobo socialnega
stanja. Zaznavanje različnih
stisk sokrajanov, pripravlje
nost na njihovo reševanje z
razumevajočo besedo, korist
nimi napotki in konkretnimi
pomočmi (finančnimi, mate

Ob 140-letnici RKS hvala
vsem sedanjim in nekdanjim
aktivistkam in aktivistom Kra
jevne organizacije RK Birčna
vas za podarjeni prosti čas,
znanje, sposobnosti, toplino,
strpnost in dobro voljo, ki so
jih vtkali v svoje humanitarno
delo. Hvala za sodelovanje in
podporo programom vodstvu
KS, učencem in učiteljicam
podružnične šole Birčna vas
ter MPZ Ruperč vrh.
Iskrene čestitke predsednici
KORK Zalki Rkman za jubilej
no priznanje.
Predsednica OZRK Novo mesto:
Anica Bukovec

Naredimo si zdravo in veselo jesen !

Spoštovane
krajanke in krajani!
Jesen je tu in z njo prihajajo
nove zdravstvene tegobe. Se
prekmalu pa bo tu tudi zima
in z njo prehladna obolenja.
Na vse to se lahko ustrezno
pripravimo že sedaj.
Želodčne težave in posebno
čir na dvanajsterniku, veljata
za sezonski bolezni. Obolelega
prične opominjati bolečina v
žlički, slabost, bruhanje, zgaga
, spahovanje. Bolj dovzetni so
tisti , ki uživajo nesteroidne
antirevmatike (zdravila za
bolečino in vnetje v sklepih),
kadijo, pijejo preveč kave in
alkohola. Ob lažjih težavah
boste zdravila lahko dobili kar
v lekarni. Dolgotrajne težave,
kot so hujšanje in predvsem
črno blato ( ki lahko pomeni

krvavitev iz
prebavil), pa
naj rešuje kar
zdravnik.
Tudi raz
položenje se
jeseni pogo
sto obrača
na slabše.
Skrajna obli
ka tega je de
presija, o njej
sem že pisal.
Še enkrat pa
poudarjam,
da se je po
trebno izogi
bati jemanju
pomirjeval. Vse premalokrat
iščemo izhod iz psihičnih
stisk skozi pogovore in za
upanja. Na žalost, smo danes
že preveč odtujeni drug od
drugega.
Tokrat je vaša domača nalo
ga: okrepitev odpornosti telesa
pred prihajajočimi virusi. Imu
nost organizma izboljšujemo
na več načinov : več gibanja
predvsem v obliki hoje, za

Zasebna zdravstvena ambulanta

SONCE
Matjaž Roženbergar, dr.med., spec. splošne medicine
Tel.: 07/3324 - 028
Ordinacijski čas:
Dopoldne
Popoldne
Ponedeljek 7.00-13.30
Torek
7.00 -13.00
Sreda
13.00 - 20.00
Četrtek:
7.00 -13.00
Petek:
7.00 -13.00

kar si zadajte cilj npr. trikrat
tedensko ena ura hoje. S tem
boste tudi shujšali, kar je sicer
pozimi to pač malo težje. Jesen
nam ponuja zdrave hrane v
izobilju, vitamini in minerali
ležijo po tleh v sadovnjakih
in čakajo...Virusi pa tudi ča
kajo...^ pa ne čakajte, jejte
sadje in zelenjavo vsak dan, za
ocvirke in klobase bo še čas.
Izkoristil bom priložnost in
povedal nekaj o aktualni temi
- zasebništvu. Tudi sam sem

Za Dolenjsko gre
Zveza za Dolenjsko jm stranka,
odprta za vsakogar, ki ioll s svojim
pozitivnim mišlenjem soustvarjati
programe v prid občankam In občanom
Novega mesta In Dolenjske.
Temelji na svobodi mišljenja, brez
strankarske diktature In brez ideoloških barv.

postal zasebnik in na žalost
ugotavljam , da to mnogi
pojmujejo kot nekaj slabega.
Popolnoma brez razloga. Delo
v sami ambulanti se ni nič
spremenilo, kar pomeni , da
ob urejenem zdravstvenem
zavarovanju, ni plačevanja
zdravstvenih storitev. Ostajam
v isti ambulanti, z enakim
urnikom dela. Zaradi mojega
zasebništva, v Zdravstvenem
domu ne bo viškov kadra.
Bom pa sigurno imel več časa
za svoje paciente, saj sem pre
nehal s številnimi funkcijami
, ki so mi jemale ta isti čas in
energijo. Zatorej vabljeni v
mojo ambulanto - zdravi ali
bolni.
Pa zdravi bodite! In naredite
si veselo jesen!

ZVEZA ZA DOLENJSKO

Matjaž Roženbergar,
dr.med.

ŠUM SEKVOJ
ŠD Birčna vas:

Polni novega elana
Člani Športnega društva Birč
na vas smo na izredni skupšči
ni, 18. junija lani, izvolili novo
vodstvo. Glavna razloga za
imenovanje novega vodstva
sta bila vključitev mlajših
članov v delovanje športnega
društva in pridobitev novih
članov ( tudi predvsem mlaj
ših), ki bi aktivneje pripomogli
tako pri delovanju kot tudi
k dvigu ugleda športnega
društva. V samem vodstvu

dostop. Celotni izgled našega
»športnega parka DRAGE« je
tako lepši.
Na redni skupščini ŠD Birč
na vas, v marcu letos, so se
člani pohodniške skupine,
sicer zelo dejavne skupine v
preteklosti, odločili za prene
hanje delovanja. Naš cilj je, da
v naslednjem obdobju ponov
no aktiviramo pohodniško
skupino, morda z mlajšimi
člani društva na čelu.

Med gledalci so različne generacije
je na vseh funkcijah prisoten
vsaj eden od predstavnikov
»mlajše« generacije, ki na ta
način pridobiva potrebna zna
nja in spretnosti pri vodenju
društva. S tem smo ustvarili
novo ozračje društva, polno
novega elana in zagona. Pri
vseh pomembnejših odločit
vah se skupaj posvetujemo in
odločimo kaj je najboljše za
športno društvo.
Določili smo tudi cilje in
naloge, ki naj bi jih dosegli
v bodoče. Prva in najbolj po
membna je dokončanje objekta
v Dragah in ureditev okolice.
Na objektu se že izvajajo neka
tera zaključna obrtniška dela
in upravičeno lahko pričaku
jemo, da bomo še v letošnjem
letu uredili notranjost objekta
v tej meri, da bomo lahko
vsa srečanja ŠD Birčna vas
imeli v Dragah. Tudi okolico
in predvsem dostop do Drag
smo letos, s pomočjo strojne
mehanizacije, razširili in po
čistili ter s tem omogočili lažji

Na športnem področju si
želimo čim boljših uvrstitev na
turnirjih in ligah, v katerih so
delujemo kot člani športnega
društva.
Lani in letos smo organizira
li nogometni turnir v Dragah.
Ta turnir je tradicionalen iz
prejšnjih let. Oba turnirja sta
dosegla pričakovanja članov
tako na finančnem kot tudi
na organizacijskem področju.

Lanski turnir si je ogledalo
večje število gledalcev, ki so
pohvalili izvedbo. S tem so do
prinesli k še večji zagnanosti
članov pri izvedbi letošnjega
in vseh bodočih turnirjev.
Na športnem področju je no
gometno moštvo doseglo ne
kaj lepih uspehov na turnirjih
in tekmovanjih. Osvojili smo
prvo mesto na turnirju »Drage
2006«, tretje mesto na »Zupa
novem turnirju 2005«, kjer tek
mujejo vse male nogometne
ekipe, prav tako tretje mesto
nas turnirju »Dvor 2006«. Na
ligaškem področju tekmuje
mo v 3. ligi in smo v sezoni
2005/2006 zasedli 5. mesto,
kar je predstavljalo za ekipo
in njene navijače razočaranje,
saj je ekipa realno sposobna
doseči več. Za letošnjo sezono
smo si zadali cilj uvrstitve v
2. ligo.
Izkoristili bomo priložnost
in vabimo vse stare in nove
člane k udeležbi na delovnih
akcijah in k ogledu nogomet
nih tekem ŠD Birčna vas. Vse
ostale krajane naše krajevne
skupnosti pa naprošamo, da
nas podprete pri našem delu.
Vodstvo ŠD Birčna vas sestav
ljamo:
Predsednik: Dejan MEŠTR1Č
Namestniki predsednika:
Miha GAŠPER,Peter ŽAGAR
sr., Vojko BULIČ, Dušan ŽA
GAR
Tajnik: Ana PONIKVAR
Blagajnik: Karmen GOLOB
Nadzorni odbor:Jože GOLOB,
Janez PONIKVAR, Boštjan
ZAMIDA

Naša hiša čaka na zaključno fazo. (Foto: Janez Ponikvar)

Disciplinska komisija: Ivan
IVANUŠIČ, Vid GOLOB, Blaž
BOŽIČ
Gospodar: Stanislav ŽAGAR,
Stane ŽAGAR ml.
Sekcija igre z žogo: Andrej
JAKLIČ, Slavko VIDMAR
Ostali športi: Vojko BULIČ
Častni člani: Vinko KNA
FELC
Za Športno društvo,
Ana Ponikvar in
Dejan Meštrič

ŠD Stranska vas:

Poiščimo
naše
skupne
poti!
Športno društvo Stranska
vas upravlja s tenis igriš
čem pri gasilskem domu v
Stranski vasi. To je trenutno
edina dejavnost, s katero se
ukvarjamo. Naša želja je,
da bi našo dejavnost raz
širili tudi na druge športno
- rekreacijske panoge, ki jih
gojijo naši krajani.
Vemo, da se veliko kra
janov ukvarja z različnimi
dejavnostmi kot so: po
hodništvo, kolesarjenje,
.... Opažamo, da se iz leta
v leto število teh naših re
kreativcev povečuje. Kadar
se dobimo kje ob kozarčku,
kdo pove: « Prejšnji teden
sem šel na ....« Najpogo
stejši odgovor na izrečene
besede pa je naslednji : »
Ah, zakaj nisi povedal, jaz
bi tudi šel...«
Da bi se lažje organizira
li, vas vabimo, da se nam
priključite. Skupaj bomo
poiskali področja, ki nas
zanimajo in združeni bomo
lažje našli prave poti.
Toplo vam priporočam,
da zamenjate posedanje
pred televizorjem za svojo
večjo telesno dejavnost.
Naredite nekaj zase. Pridru
žite se nam in skupaj bomo
naredili nekaj za nas vse !
Branko Jenič
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ŠOLA, PRI ŠOU, S ŠOLO...

Tudi iz majhnih podružnic - pridejo veliki ljudje

bolje spoznali in ugotovili,
da smo s starši »na istem
bregu reke«, da se za otroke
potrudimo, da jim želimo čim
več uspehov, da imamo mi in
starši skupne cilje, mogoče
drugačne poti do odkrivanja
in spoznavanja otrok, vendar
v želji za njihov čim boljši
uspeh, znanje in dobro počutje
v šoli.
V svoji večletni praksi sem
se srečevala z mnogimi otroki,
z njihovimi značilnostmi in
posebnostmi. Vedno znova so
me presenečali in me bogatili
s svojim izzivom, da vidim
in zaznam v otroku njemu
lastne posebnosti. Videti in
zaznati otroka mi pomeni spo
štovati ga. To me spodbudi k
iskanju poti, kako se mu čim
bolje približati in biti z njim v
dejavnem stiku. Enkratno ču
stvovanje otrok me duhovno
bogati. Razmišljam, da ni nič
popolnega brez drugačnosti.
Sele drugačnost nas opozori
na razlike, na videnje in razu
mevanje le-teh. Pri neposred
nem delu z otrokom mi veliko
pomeni razvijanje prijetnega
stika, ki je tudi izhodišče za
pedagoško delo.
Pomemben je tudi dober
odnos med starši in učitelji.
Povem vam, da se učitelji
tega zavedamo. Vsako leto
skrbno in z veseljem pripravi
mo prostor za vse otroke. Pri
tem sodelujemo vsi učitelji,
vodstvo šole, hišnik, kuhari
ca,..^ čitelji se na novo šolsko
leto poglobljeno pripravljamo
na strokovnih seminarjih,
študijskih konferencah, ak
tivih,...Vedno znova si za
stavimo prednostne naloge,
ki jih izvajamo skozi šolsko
leto. Med letom izvajamo
različne projekte, sodelujemo
na srečanju podružničnih šol
Slovenije, aktivno sodelujemo
na različnih tekmovanjih iz

znanja, literarnih in likovnih
natečajih. Vključeni smo v
mrežo Unescovih šol Slovenije
in izpolnjujemo naloge na po
dročju izobraževanja, vzgoje
za mir in prijateljstva med
ljudmi. Večkrat smo aktivno
sodelovali na mednarodnem
taboru v Piranu in predstavili
šolske projekte o krušni peči,
o pletarstvu in o razvalinah
gradu Ruperč vrh. Prav tako
smo se nekajkrat predstavili
na Dnevih slovenskega izobra
ževanja v Ljubljani. Uspehov
ni malo. Učitelji smo z njimi
zadovolji in nas motivirajo
za dodatno delo, ki ni vedno
obvezno.
Na Podružnično šolo Birčna
vas sem kot vodja podružnice
prišla v šolskem letu 1995/96.
Na šoli je bilo tisto leto vpi
sanih 94 otrok. Število otrok
upada. Največji razlog je manj
ša rodnost po vsej Sloveniji.
Nekaj otrok starši vsako leto
vpišejo na druge osnovne šole.
Letos je na šoli 50 otrok. Želi
mo pa si pridobiti tudi tiste,

tičnih šolah, ker podružnica
vedno živi s krajem. Tudi
sedaj sta uspešna in imata lepe
spomine na našo šolo. Zakaj
to pripovedujem? Zato, ker
imam pogosto občutek, da se
nekateri starši» bojijo« šolanja
na podružnici, da bodo otroci
manj znali in imeli manjše
možnosti za velike uspehe v
bodočnosti. To moram odloč
no zanikati. Izkušnje kažejo,
da sposobni zdravniki, politi
ki, znanstveniki,... prihajajo iz
različnih naselij, tako mestnih
kot vaških. Opažam, da ljudje
radi odhajamo ven iz mest,
postavljamo hiše na vasi in
se vozimo v službo v mesto.
Težimo nazaj k naravi, da s
polnimi pljuči zajamemo zrak,
da se nam življenje za trenutek
ustavi, se umiri. Hkrati pa
našim otrokom, ki jih imamo
najraje, tega ne dovolimo, ne
omogočimo. Nekateri starši
svoje otroke raje vozijo v šolo
v mesto, kjer je več otrok, večja
gneča in hrup. Že več let se z
raznimi aktivnostmi trudimo,

ki zaradi različnih vzrokov
odidejo drugam.
Sem mati štirih otrok. Dva
sta šolanje na razredni stopnji
takrat že zaključila na OŠ
Šmihel, tretjega pa sem z ve
seljem vpisala v drugi razred
podružnice. Nekaj let za njim
se je na podružnici izobraže
vala še hči. Na šoli sta se zelo
dobro počutila, bila uspešna
in se uveljavila na različnih
področjih znanja in dodatnih
dejavnostih. Ena od teh so tudi
nastopi v kraju. Prireditev je
na podružnici več kot na ma

da pokažemo, da je poučeva
nje na podružnici kakovostno
in enakovredno vsem drugim
izobraževalnim ustanovam.
Prirejamo pravljične večere in
na njih povabimo tudi bodoče
prvošolce in njihove starše.
Posebno ti spoznajo, kaj vse
se je spremenilo na šoli od ta
krat, ko so jo sami obiskovali.
Mnogi so prijetno presenečeni
nad novo opremo in prijetnim
vzdušjem.
Izpostavila bom nekaj pred
nosti izobraževanja na pod
ružnici.

V Sloveniji je še vedno več
kot 40% vseh šol podružnič
nih ( preko 360). Take majhne
šole moramo negovati in jih
vzpodbujati. Taka šola diha in
živi s krajem preko različnih
prireditev in srečanj otrok in
odraslih. Na ta način se ohra
nja življenje v manjših krajih.
Z odmiranjem podružnic, za
mira tudi kraj. Na podeželju
se otroci tesno povezujejo z
naravo. Veliko spoznajo iz
lastnih izkušenj. Na podru
žnici imamo majhen kolektiv,
ki deluje enotno, usklajeno.
To pomeni, da učiteljice po
učujemo povezano. Podobni
didaktični prijemi se razvijajo
vsa štiri leta, kar je za učence
prednost. Brez timskega dela
nikjer več ne gre in tukaj lahko
poteka poglobljeno in se nadgrajuje.V celoletnih projektih
sodelujejo učenci od prvega
do četrtega razreda in se učijo
drug od drugega. Ker smo
majhni, lahko hitreje delujemo
in vpeljujemo novosti.
Največja prednost pri delu
na podružnični šoli je manjše
število otrok. Učitelj se laže
posveti posameznemu učen
cu, njegovim sposobnostim in
potrebam. Hitreje zazna nje
gove interese, želje, nagnjenja
in jim skuša ugoditi. Smo kot
velika družina. Če naletimo na
težave, jih rešujemo skupaj. V
manjših oddelkih gojimo to
plino, hitreje rešujemo medse
bojne spore učencev. Socialne,
čustvene in medgeneracijske
konflikte hitreje zaznamo in
jih je manj kot v velikih šolah.
Več časa imamo za ponavljanje
in utrjevanje snovi, ponovno
preverjanje in ocenjevanje zna
nja. Lažje je gojiti sodelovanje
učencev, individualizacijo in
diferenciacijo, kar pomeni, da
so naloge sestavljene po po
trebah posameznega otroka,
prilagojene sposobnostim na
predovanja in osvajanja učne
snovi. Učenci se med seboj
družijo, hitreje komunicirajo,
starejši pomagajo mlajšim
otrokom, kar je otroke velika
prednost. Na šoli je manj
hrupa, kar ugodno vpliva na
čustveni in umski razvoj.
(

ŠUM SEKVOJ
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Naši učenci so na prehodu
na matično šolo vajeni dife
renciranega in samostojnega
dela, vajeni so nastopanja na
prireditvah, predstavljanja
in zagovarjanja svojih mis
li. Praviloma se po krajšem
uvajanju uspešno vključijo v
izobraževanje na predmetni
stopnji.
S prodornostjo, znanjem in
novostmi, ki jih vnašamo v
svoje delo smo dokazali, da je
naše delo kvalitetno in enako
vredno delu centralnih šol. Z
našo matično šolo, OS Šmihel,
dobro sodelujemo in skrbimo,
da delo poteka usklajeno. Po

vezujemo se na vseh področjih
dela, skupaj načrtujemo in iz
boljšujemo prostorske in učne
razmere. Naša šola je dobro
opremljena in urejena, ima
kvalitetne učne pripomočke
in izobraževalno tehnologijo.
Marsikateri pripomoček pa
lahko oblikujemo tudi sami,
še posebno vrednost imajo, če
to storimo skupaj z učenci. Na
šoli so organizirane pestre in
teresne dejavnosti. Ponudimo
tudi dodatne programe, ki pa
so, tako kot na drugih šolah,
odvisni od finančne podpore
staršev.
Seveda imamo še nekaj želja

in potreb. Radi bi prepleskali
zunanje stene šole, preplastili
šolsko igrišče, ki ga v popol
danskem času koristijo tudi
mladostniki naše krajevne
skupnosti, uredili večnamen
ski prostor v šoli za različne
prireditve, adaptirali pod
strešje in mogoče vanj pre
selili šolsko knjižnico, sedaj
urejamo telovadnico v bivšem
prvem razredu,... Te želje nas
obvezujejo in nam dajejo za
gon. Pri tem bomo veseli vsake
vaše podpore, še posebej pa
pričakujemo tudi finančno po
moč krajevne skupnosti. Tako
pomoč smo že dobili, radi pa

še odzovejo prošnji za pomoč
učencem pri Šoli v naravi ali
letovanju otrok na morju. So
delujemo z različnimi krajev
nimi organizacijami, rešujemo
nekatere težave in sodelujemo
pri pripravi prireditev in do
godkov, kjer skušamo dati
drugim kaj dobrega.
Prav vsi bi se morali za
vedati, da OTROCI NISO
POSODA, KI JO MORAMO
NAPOLNITI, OTROCI SO
LUČ, KI JO MORAMO PRI
ŽGATI.
Vodja podružnice
Vida Šter

Nasmejmo se soncu
Strah. Česar človek ne razume, tega se
boji. Strah je naše največje zlo. Ne smemo
se mu prepustiti! Zaživimo življenje brez
strahu! Ne bojmo se. Zaživimo veselo.
Brez strahu. Zaživimo tukaj in zdaj!
Čas je v našem življenju nekaj zelo po
membnega. A ljudje smo tako smešni, ko
v sebi nosimo večni nemir in prepričanje,
da časa ne bomo nikoli ujeli. Ampak,
čas je tu ... Trenutek je tu. V življenju je
najpomembnejši prav trenutek. Imamo
ga. Izkoristimo ga. Razveselimo se ga.
Zaživimo ga v popolnosti in iz njega
izčrpajmo moč za obvladovanje svoje
ga stresnega vsakdana. Ne čakajmo na
druge. Vsak ima svoje probleme. Sami
si naredimo dan lep. In odženimo strah.
Skušajmo živeti brez strahu. Odženimo
ga. Zakaj? Zato ...
Strah nas je vsega. Strah nas je bolezni.
Zelo strah. Čeprav zanj pravijo, da je votel
in ga okrog nič ni ...Že , že ... Škode pa
lahko naredi zelo veliko. Kdo mislite,
da stoji za diagnozami vaših bolezni?
Strah. Tudi in predvsem strah. Vaš strah...
Razmislite. Koliko razjed, želodčnih in
ostalih je že zglodal, koliko nervoznih in
depresivnih ljudi naredil! Odženite ga !
Ne bojte se!
Človek nenehno živi v strahu. Boji
se prihodnosti. Ne dovolimo si trpeti
zaradi strahu pred jutrišnjim dnem! Ta
strah pred prihodnostjo nam niža raven
osnovne energije že v sedanjosti.
Pomagajmo si. Prevpijmo strah v sebi!
Z dobro voljo, z nasmehom, s prijaz
nostjo.
Potrudimo se in začnimo dan veselo.
Nasmejmo se življenju, nasmejmo se
soncu. Ne morete? Niste srečni? Niste
zdravi? Nimate dobrih odnosov z ljud
mi? Niste dovolj bogati? Otroci vas ne
ubogajo? Povejte si, sami si povejte, zakaj
se ne morete nasmejati... Dopovejte si, da
sreča ni v razkošju, v bogastvu. Sreča je v

nas. V tem, da znamo uživati v majhnih
stvareh in v njih odkriti njihovo veličino.
Mislite, da se bogati ljudje lažje nasmejejo
soncu ? Veste, tudi oni so reveži. Običajno
so nekje na poti do svojega bogastva iz
gubili srečo in svoj notranji mir. Tudi oni
ne morejo z nasmehom pozdraviti jutra.
Imajo preveč skrbi. Zdaj smo si enaki ...
Zdaj imamo pa vsi samo srce. In v njem
ljubezen... Zdaj čutimo življenje in zdaj
se lahko nasmejemo. Brez strahu. Veselo
vstanimo, odprimo vrata in ga ...Ja, kar
brcnimo ga. Daleč, daleč. Ta svoj strah !
Rada bi vam polepšala kak vaš dan. Ne
prepisujem iz knjig. Sama sem šla skozi
to življenjsko šolo...Naredite korak za
mano še vi ... Prosim. Zabrundajte si
veselo melodijo. Pred vami je nov dan.
Ne obesite že zjutraj nanj težo včerajšnje
ga dne in strahu pred jutrišnjim! Šamo
dve možnosti za izbiro imate. Ali boste
življenje in trenutke izbrali kot čudež ali
kot trpljenje. Izberite sami. Smo za čudež?
Pojdimo naprej.
PREHRANJEVANJE : Prehranjujte se
pametno. Z glavo... Jejte tisto, po čemer
se dobro počutite. Prisluhnite telesu.
Jejte počasi, dobro prežvečite, predajte
se obredu obroka. Gledate svoj napeti
trebuh? Čutite krče v želodcu? Ste se pre

najedli? Jn kaj zdaj? Zdaj vas je pa strah,
kajne? Če ste zaužili veliko različnih
živil hkrati, ste povzročili krasno vrenje.
Encimi bodo ponoreli, vi se boste pregreli,
potem morda zares zboleli. Otresite se
strahu. Pred obrokom razmislite koliko
se velja nabasati. Jejte zdravo, pametno
, z užitkom in do mere. Pa več juhic,
stročnic, zelenjavnih enolončnic, zelja,
lahkega mesa samo s solato. In več sadja
- dopoldne. In solate popoldne. Vredno
je poskusiti. Strah bo potem kar nekam
skopnel. Kot kilogrami...
DELOVNE OBVEZNOSTI - Čakajo
vas stresi, nervozni sodelavci, pokvarjene
aparature, prepočasni računalniki, slabo
orodje, nikoli zadovoljni šefi. Vem, vse to
vem. Težave nas izčrpavajo. Navdajajo
nas z jezo, skrbjo in nemirom. Koliko
nervoze nas tlači! Ne moremo sproščeno
živeti in delati. Strah nas je. Ker nas je
strah, smo še bolj dovzetni za vse, česar
se bojimo. Bodimo prijazni do sodelav
cev. Pa čeprav vsi okoli nas skačejo od
živčnosti.. .Bodimo pozitivno naravnani.
Spravimo se v red! Dobro vedno rodi le
dobro. In odženimo strah!
ODNOSI-Pomagajmo drugemu. S tem
bomo pomagali tudi sebi. Žaustavimo
jezo. Kontrolirajmo čustva. Ne zavidajmo
nikomur! Privoščimo dobro vsem. Na
klonimo ljudem pozornost, toplo besedo,
svoj čas. Ne tožarimo in ne obrekujmo
se! Odpuščajmo. Odpustimo vsem! Ne
otežujmo si življenja. Ne otežujmo si
ga s strahom, ki rodi samo negativna
čustva, ki nas naganja v bolezen, ki nas
oropa čutenja notranjega zadovoljstva.
Odslovimo ga! Naredimo to zase. In za
svet okoli sebe. Čez dan večkrat globoko
vdihnimo in izdihnimo iz sebe težave.
Zastavimo si cilje, ki so v naši moči. Ne
pretiravajmo!
Trpljenje sprejmimo kot del življenja. In
ne trpimo že zdaj... zato, ker nas je strah.
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Zdaj zaživimo.
Zaživimo polno.
Vedno imamo na
izbiro dve mož
nosti : čudež ali
trpljenje. Za vsak
trenutek. Izbiramo
pa sami. Ne na
govarjam vas za
več let vašega živ
ljenja... ampak za
več življenja vašim
letom ! In nasmej
te se ! Nasmejte
se sebi, partnerju,
otroku, sosedu,
mimoidočemu,
utrujeni proda
jalki v trgovini...
In večkrat se na
smejte -soncu ! Pa
srečno!
Z vami in za vas
Vida Roženbergar

Česa vas je
pravzaprav strah ?
Janja, 45 let: Vedno me je strah istih stvari. Finanč
nih težav. Ko me popade zapravljanje, se ne znam
kontrolirati. Potem pa cele noči ne spim, ker meje
strah kako bomo preživeli.
Jože, 63 let: Vsako leto me je strah samo toče.
Ogromno časa posvetim svojemu vinogradu. Čez
poletje se panično oziram v nebo. Pa ne samo
podnevi. Tudi ponoči.
Štefka, 75 let : Bolezni. Le bolezni me je strah,
ničesar drugega.
Moj ca, 42 let: Strah me je teme. Strah me je mrtvih
ljudi in strah me je neznanih poti.
Irena, 39 let: Najbolj me je strah hudobnih in za
hrbtnih ljudi. Veliko škode naredijo svetu.
Andrej, 25 let: Strah me je globine. Ja, samo glo
bine se bojim.
Nataša, 37 let: Čas tako hitro beži, da se bojim,
da bom kar zdrvela proti šestdesetim. Strah me
je, da bo šlo v tej silni naglici vsakdana, življenje

kar mimo mene. Verjetno je zdaj čas, da se malo
ustavim, se začnem zavedati življenja in ga čutiti.
Morda bo potem manj strahu ...
Sandra, 29 let: Strah me je tovornjakov na cesti.
Rada bi potovala z avtomobilom, pa si ne upam,
ker cele noči sanjam tovornjake ...
Živa, 55 let: Strah me je, da se ne bi kaj zgodilo
mojim otrokom. Pa razmišljam o tem, pa me je še
bolj strah. Pa spet razmišljam ... In spet isto. Ne
znam, ne morem se tega znebiti.
Anja, 16 let : Vsega. Poti v šolo, šole, učiteljev,
kontrolk. Vsega. Včasih še sošolcev.
Tadej, 27 let: Strah me je, da ne bom našel prave
življenjske partnerke. Kar nekaj slabih izkušenj
imam z mladimi dekleti in vse manj je v meni
upanja. Kdo ve, morda pa vendarle...
Uroš, 4 leta : Najbolj me je strah, da mi Miklavž
ne bo ničesar prinesel. Ker sem bil zadnjič malo
poreden, mi je mami rekla, da si Miklavž vse za
pomni. Upam, da bo malo pozabil...
pripravili Nataša Dragman in Ana Ponikvar

Vodja policijskega okoliša
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DEJAN KAVŠEK svetuje
:•

Kot vodja policijskega okoliša, ki zajema
tudi vašo krajevno skupnost Birčna vas,
bi opozoril predvsem na pojav vlomov v
vozila v vinorodnem okolišu Ljuben in
na območju Padeža. Na Ljubnu so vlomi
seveda najizrazitejši prav v času trgatve.
Ob tem krajane opozarjam, naj sami
poskrbijo za svojo varnost ter prepre
čijo možnost vloma v osebni avtomobil.
Svetujem jim:
- torbic, kovčkov, plaščev in drugih vred
nejših predmetov ne puščajte na vidnih
mestih v
vozilu
- vrednejših predmetov ( GSM, nakit,
... ) ne skrivajte pod sedež avtomo
bila ali v prtljažnik, ker vas je morda
storilec opazoval
- tudi predmetov, ki niso dragoceni po
možnosti ne puščajte v vozilu, saj so
npr. razne vrečke in torbe prave vabe
za storilce. Povzročena materialna ško
da, nastala ob vlomu, bi bila namreč
lahko večja od vrednosti odnesenih
predmetov
- tudi, če ste le za kratek čas » skočili« v
trgovino ali vrtec, zaklenite vozilo in s
sabo odnesite vse vrednejše predmete
- če imate možnost, izvlecite avtoradio
ali odstranite prednjo ploščico. Odne

site jo s sabo, ne puščajte je v predalu
armature.
Z upoštevanjem mojih oziroma naših
priporočil, boste tudi sami veliko storili
za lastno varnost in skupaj bomo bolj
uspešni pri preprečevanju kriminala.
... in dodaja
Odkar opravljam delo Vodje poli
cijskega okoliša, zelo lepo sodelujem s
krajani vaše krajevne skupnosti. Tudi v
romskem naselju Ruperč vrh, ki spada
v vašo krajevno skupnost, do sedaj, kot
posameznik, še nisem imel težav. Skušam
dobro sodelovati z njimi ter prisluhniti
njihovim težavam.
Vsakoletno se srečujem z vašimi šoloob
veznimi otroci, ki obiskujejo podružnično

šolo v Birčni vasi. Naša srečanja se odvija
jo predvsem v mesecu septembru. Njim in
njihovim staršem skušam pojasniti glavne
probleme in nevarnosti, ki lahko doletijo
otroke na poti v šolo. Svetujem pa jim tudi
o načinu varne poti v šolo.
Ob tem pa bi rad opozoril na zelo ne
varni odsek peš poti v okolici šole, kjer
ni pločnika, vozišče pa poteka v ostrih
ovinkih.
Po očetovi strani sem takorekoč doma
čin, domačin pa sem tudi po službeni pla
ti. Vsem krajanom želim srečno življenje v
teh naših prelepih krajih in še veliko kra
jevnega razvoja ter krajevnih pridobitev.
Varnosti pa jim želim prav povsod.
Prispevek pripravil Srečo Petrič

Za Dolenjsko gre
Zveza za Dolenjsko je stranko,
odprta za vsakogar, ki želi s svojim
pozitivnim mišlenjem soustvarjati
programe v prid občankam in občanom
Novega mesta in Dolenjske.
Temelji na svobodi mišljenja, brez
strankarske diktature in brez ideoloških barv.

zzD

ZVEZA ZA DOLENJSKO

ŠUM SEKVOJ
£ej nejmam kej rečt. Luštnu je
^blu. Sej se še spumnete, ne?
Sem vas lan vabila na odojke...
Pa na fešto krajevno gasilsko.
Vam puvejm, jst sem se taku
veselila. Groznu. Sem se tam na
šentjernejskem plač novo jupco
kpila. Dama me je pa tamlada
mau nafrizirala. Sem bla ku iz
škatlce. Želu sem bla vesela vseh,
k ste pršli. Na fešto. Al sem vas
gledala... Kulk je blu enih gasil
cu. En bul fejst od druzga. Pa
pevce sem vse previzitirala. No
ja, pa tud puslušala sem jih. Se
razume. Lojzeta sem gledala ku
Boga. K je pa tak možakar. Taku
in taku. Pa šularjem sem se na
smejala, pa tisti tacrni tud, k je
na odru vse tiste moške krotila.
Pa župnika sem bla želu vesela.
Mau je prapor požegnal, mau pa
nas. Je kar odleglu, vam puvejm.
O ja, pa še zmolil smo. Za bulše
cajte mende ... Nejmam kej rečt.
Pa tulk ljudi je dublu priznanja.
Lepu, da znamo kdaj pokaza t tudi
tiste, k sjabe dajejo u tu. U naše
dobru. U naše lejpše cejste, vodo
vod, pa te moderne napeljave. Pa
u gasilsku udejstvovanje. Vejste,
srn usakmu zaploskala. Nejso še
vse minute proslave pretjakle,
ko je od zunaj že zadišalu ...
Odojki ...Ne vem, če so bli rejs,
ampek mesa je blu dost. Za vsazga
krajana. Vsaka jim čast. Rejs so
nas lepu pogustl. Hitru so se ure
obračale. Sej vejste, srn se mogla
z usakim mau pomejnt. Pa je šu
cajt. Težku srn krenila od tam,
vam puvejm. Pol je pa spet dež
začel. Jst sem pa marelo usejala
. Menda med tistimi odojki... Pa
sem k en hiš zavila, k so še luč
mel. Ja, zarad marele. Da bi mi
jo posudil...
Odprl me je možakar iz vaših
kraju. Moj stari znane. »Kuga
pa tjabe nos zdejle tle ? » me je
skoraj jezno uprašal. »No ja, pa
stop naprej !« je reku in že sva
bla za mizo. Miza je bila prazna.
Nobenih odojkov ni bilo... Niti
vina. Človek je bil videti zdelan
in žalosten. Čudno zaprepaden.
V drugem kotu sobe se je nekaj
premaknilo. Pogledala sem. Bila
sta urednika. Naša, šumova ured
nika. Tudi onadva sta bila čudna
in poklapana. Kot bi ju nekdo fino
prišponal. Na suho ...
Spogledali smo se. Človek je
spregovoril. Zgodba je napolnila
prostor in nam trem šla do kosti.
Žalostna za nas. In boleča za

človeka, ki je kraju podaril veliko
svoje človeške energije. Delal je
za razvoj teh krajev. Z ožuljenimi
rokami je vihtel krampe in lopate.
Poklanjal je drugim, pravzaprav
nam, svoj čas. Veliko svojega
časa. In svojih uporabnih zamisli.
Doma ga je čakala družina. On
pa je sebe vgrajeval v našo lepšo
pot, grmadil je svoje moči med
beton in zidake gasilskega doma,
vtlakoval je svoj znoj v nosilce
mostu... Od samega začetka je
bil zraven. Od samega začetka,
pravi. Danes pa so nanj poza
bili. Pa ne samo nanj. Pozabili
so na tri ljudi. Njegov prijatelj
še živi, lahko vam on pove svojo
zgodbo. Tretjega, ki bi morda
znal razrešiti stvari drugače, ni
več. Živeča pravita, da sta bila
soustanovitelja društva. Veste,
katerega. Danes, na ta jubilejni
dan, ko bi morala prejeti zahvalo
za svoj delež pri uspehu, ju ni
omenil nihče. Kot da ju ni. Kot da
ju nikoli ni bilo. Zakaj ??? Trdita,
da se je zapisovalec podatkov v
knjigo zmotil z datumi. Knjiga je
namreč izšla kakšno leto pozneje,
vanjo so prepisovali z listov ...

Ob neki priložnosti, pred mnogi
mi leti, so člani napako odkrili in
zadolžili človeka, da bo poskrbel
za popravek v knjigi... A človek
je umrl. Ne more dati izjave, ne
more več vnesti popravka. Žal, je
umrl tudi tisti prijatelj, ki tudi
ne bi dobil danes priznanja. Pa
je bil prvi strojnik v društvu...
Je to mogoče ??? Samo vprašam
vas ... Kaj vi menite ...Mi smo
videli zelo, zelo star list, ročno na
pisanih članov. Prebrali smo, za
katere ljudi gre. Na listu so ročno
vneseni popravki. Stari, zelo stari.
Ta list imamo ... In videli smo
solze, ki so stekle ob doživljanju
bolečine, trpljenja, ničvrednosti
... Mi smo to videli...Nekateri
vedo povedati, da je bil v tem
času na služenju vojaškega roka.
Prvi možakar. Res je. To obdobje
je vpisano v vojaški knjižici, ki jo
držimo v rokah. Ampak dogovor
je stekel, trdi zagotovo, ravno v
času njegovega dopusta... Fantje
so se zbrali, rekli nekaj moških in
-predlagali ustanovitev društva.
Vprašajte ga, kako je bilo na se
stanku! Ve povedati kdo je sedel
na levem zapečku, kdo na desnem,

KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS
IN
ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB,
KRAJEVNO ZDRUŽENJE BIRČNA VAS

VABITA NA
ŽALNO SLOVESNOST
31. oktobra 2006 ob 10.00 uri
pri spomeniku na Ruperč vrhu.

Predsednik KO ZZB Birčna vas
Bogdan MALI
Predsednik sveta KS
Alojz MUHIČ

kdo je spal na peči. Vprašajte ga,
od kod je prinesel stole in klop,
da so se lahko ustanovni člani
posedli. Kar vprašajte ga, vse vam
bo opisal, tako kot je nam! Njegov
prijatelj pa je bil res v vojski. Ko
se je vrnil, še istega leta, je samo
snel opasač in že je bil med njimi.
Ker se jim je takoj priključil, so
takrat sklenili, da se popravek
prizna tudi njemu. Ker je letnica
ista ... No, kar dajte, vprašajte ju
... Zakaj se ne pritožita, to zdaj
vi mene sprašujete? Zakaj nista
vložila ugovora? Kar vprašajte
njiju, še to ju vprašajte! Saj sta
se pripravljala, mislila sta. Pa
preveč boli, pravita, ko si enkrat
toliko ponižan in po krivici odri
njen ...
Za božjo voljo, razjarjena sem
kot kača! Kaj hudiča se pa gremo?
Kje pa živimo? Bomo vlagali
samo v komunalno infrastruk
turo? Do veke vekov? Kaj pa
človek ? Nanj smo pa pozabili?
Kaj nismo toliko ljudje, da bi se
znali in zmogli usesti in se po
govoriti s človekoma? So podatki
zacementirani v tisti knjigi ? So
prišvasani vanjo ali kaj? Ali so
morda samo napisani? Kje ste
ljudje? Se kdo česa spominja?
Ali lahko kdo po človeško preceni
to situacijo in kakorkoli ukrepa?
Čez devet let bo nova obletnica.
Koga bomo fotografirali tedaj?
Bomo zgodbo dorekli sedaj ali pa
se bo skozi prihodnost še vlekla
kot kaka španska nadaljevanka?
Nihče ne more dvigniti tega,
kar se je v teh dveh ljudeh sesulo.
Izbrisali so ju. Kot bi drevesu
izbrisali korenine... V imenu
vseh, ki konkretno ne moremo po
magati pri stvari, prosim vse vas,
vpletene v to zgodbo, da sedete in
dorečete svari. Prosim tudi vse
še živeče ustanovitelje za besedo.
Urednika sta bila za svoj trud
poplačana z obtožbo, da ne stojita
za pravimi informacijami. In vo
diteljica proslave tudi. Hvala tudi
v njihovem imenu. Za vso slabo
voljo. Da vseh ostalih nevšečnosti
sploh ne omenimo... Predvsem
pa hvala za to, kar boste storili.
Za korenine. Za korenine, ki
jih je odžagal nekdo ali pa ste
jih morda sami odžagali? Prosim
vas, bodite samo ljudje. Morda bo
tako lažje...
Končujem z lepimi pozdra
vi in vso pohvalo proslavi
vaša Ančka
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PROLES Novo mesto d.o.o.
Stranska vas 60, 8000 Novo mesto
Tel.: 07/307 - 90 - 33
Telefaks.: 07/307 - 90 - 34
e-mail: proles.novomesto@siol.net
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NOTRANJE GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI BIRČNA VAS
Glasilo krajevne skupnosti Birčna vas.
Glasilo ureja uredniški odbor: glavna urednica Vida Roženbergar, odgovorni in tehnični urednik Srečo Petrič, Zalka Rkman, Alojz Muhič, Vida Šter,
Jožica Jenič, Franc Hrovatič in Marija Žagar.
Glasilo je natisnjeno v 500 izvodih. Glasilo ni lektorirano.
Grafična priprava : Tomograf Novo mesto Tisk .-Tiskarstvo Opara Novo mesto
Fotografija : Srečo Petrič, Roman Šurla in krajani
Naslov uredništva : Birčna vas 1,8000 Novo mesto
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