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Čudeži obstajajo!
Le verjeti je treba vanje.
Naj bo novo leto
polno čudežev za vse.

Člani Sveta Krajevne skupnosti Šmihel vam želimo
vesele božične praznike in srečno novo leto 2017!
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Sporočilo krajanom
Spoštovane krajanke in krajani, velikokrat člani Sveta KS Šmihel prejemamo pisne in ustne pobude za reševanje problemov, ki jih zaznavate v kraju. Seveda posredujemo zahtevke na ustrezne izvajalce in firme koncesionarje, ki so zadolžene za vzdrževanje določenih
infrastrukturnih in drugih zadev, ki se nas tičejo. V skladu z dogovorom z njimi, pa lahko pot reševanja skrajšamo, tako, da pozivamo vse,
da jim direktno javite napako. Prilagamo vam nekaj najpomembnejših naslovov izvajalcev gospodarskih javnih služb in odgovornih oseb:
• Oskrba s pitno vodo, Komunala Novo mesto, g. Iztok Zorko, 07 39 32 576; istok.zorko@komunala-nm.si ;
• Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, Komunala Novo mesto, g. Ilar Igor, 07 39 32 488; igor.ilar@komunala-nm.si;
• Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, Komunala Novo mesto, g. Simon Štukelj, 07 39 32 564 simon.stukelj@komunala-nm.si;
• Vzdrževanje občinskih cest, CGP Novo mesto, Anton Hrastar, 041 624 591 in Mestna občina Novo mesto, Mirko Grahek, 07 3939 207
mirko.grahek@novomesto.si ;
• Urejanje javne razsvetljave, Gregorič Branko s.p., 07 34 34 170 info@elektromehanika.si ;
• Vodja občinskega inšpektorata; Judež Peter peter.judez@novomesto.si
Vse krajane, ki želite, da vas sprotno informiramo preko E – pošte, vas naprošamo, da nam posredujete svoje pobude in probleme na:
skufcamiro@gmail.com oziroma preko spletnega portala Krajevnih skupnosti na: ks.smihel@novomesto.si;
Člani Sveta KS Šmihel se vam zahvaljujemo za zaupanje. S skupnimi močmi, z vsemi vami se bomo trudili za kvaliteto bivalnega okolja,
kajti krajevna skupnost smo vsi, ki živimo v njej. V letu 2016 vam želimo vse najlepše in veliko pozitivizma. Tudi pri našem delo je najpomembnejši optimizem, da sledimo našim »sanjam« in poslanstvu ter poskušamo vgraditi kamenček v mozaik kvalitete bivalnega okolja
ter zagotoviti vsaj delček tistega, kar najbolj pogrešate.
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Poročilo o problematiki KS Šmihel in
zaznamovanih dogodkih kraja v letu 2016
Največji problem našega kraja ostaja nerešena cestna infrastruktura, saj smo skoraj
brez pločnikov in v nekaterih delih brez
javne razsvetljave. Vzrok temu so projekti,
ki se ne uresničijo, nekateri zaradi zastaranja mečejo v koš, nato pa naročijo novi.
Tudi za nekatere nove nekoliko dvomimo,
da ne bo prišlo do celotne realizacije oz.
ponovnega zastaranja?!
V mislih imamo predvsem pločnike in
javno razsvetljavo ob Šmihelski cesti, od
cerkve in do uvoza za Košenice. Najbolj
pereč problem našega kraja je zagotovo
slab dostop do osnovne šole, ker ni urejenih pločnikov za varno pešpot (kakor
tudi ne urejenih parkirišč za starše), ki so
zaradi tega prisiljeni otroke voziti v šolo z
avtomobili. Vsi tisti šolarji, ki pa se vozijo z
avtobusom, in jim mora zaradi neurejenih
avtobusnih postajališč avtobus ustavlja kar
na cesti, pa so tudi izpostavljeni tveganju.
Katastrofalno je urejena okolica pokopališča z zelo malo parkirišč. Ob vsakem
pogrebu so zaparkirani okoliški travniki.
Kot kaže, kljub več kot 10 let staremu
odloku o ustavitvi pokopov v Šmihelu, le
ti potekajo in bodo zagotovo še potekali
tudi v prihodnje. Zaradi tega smo že pred
leti zahtevali tako od občine kakor tudi
od Komunale Novo mesto, da se uredijo
parkirišča na desni strani ceste. Le nekaj
parkirišč, ob vstopu na pokopališče nikakor ne zadošča. Projekt izgradnje parkirišč
in avtobusnega postajališča, ki je bil že
pripravljen, se je zaradi nove Šmihelske

ceste, ki gre v manjšem delu čez te površine, trenutno ustavil?!
Kraja Škrjanče in Boričevo sta brez kanalizacije. Mrvarjev hrib (Urbanje), kjer so
prodane in v večini tudi naseljene hiše, ima
izdelano tlačno kanalizacijo, zato dajemo
pobudo že dlje časa, da bi vsaj Škrjanče
lahko priklopili nanjo.
Problem ostaja še naprej nedokončani
Mrvarjev hrib - občina ne pride naproti, da
bi propadlemu projektu pomagala pri novem OPPN-ju, izpeljala projekt do konca,
brezglavo pa sprejema nove OPPN-je, po
katerih ni povpraševanja (npr. Košenice).
V projektu je predvidena tudi trgovina, ki
je nadvse potrebna v tem delu mesta. In
ravno to je drugi največji problem našega
kraja. Po mnenju krajanov pa je problem,
da v kraju poleg večje trgovine, ni ne pošte, ne banke. Glede na to infrastrukturno
problematiko smo dejansko ''nerazviti jug''
mesta.
V okolici Sv. Roka, v sosednji KS Regrča
vas, se gradi nekontrolirano, s slabo in ne
zagotovljeno infrastrukturo. Kamionski
promet do tega hitro rastočega naselja
poteka v večini po lokalnih cestah, ki niso
primerne, preozke in neutrjene. Nastaja
naselje, sicer z pripravljeno urbanistično
zasnovo, vendar se prehiteva z gradnjo
stanovanjskih hiš, pred izgradnjo osnovne cestne povezave. Vzporedno s tem se
zasipavajo celo kraške vrtače, kljub temu,
da to prostorski akt ne dopušča. Projekt

nove povezovalne ceste med Košenicami
in Regrčo vasjo, ki bi se navezoval na novo
Šmihelsko cesto in bi zagotovo razrešil
to zagato, se časovno odmika v neznani
prihodnji čas. Nova cesta bi privabila tudi
investitorje – trgovce z umestitvijo sodobne samopostrežne trgovine v ta južni del
Novega mesta, kar je v urbanistični zasnovi
predvideno.
Leto 2016 pa bo, kljub zgoraj naštetim
težavam, ostalo zaznamovano kot leto, ko
se je po ''sušni periodi'' le začelo ponovno
premikati, in ko so na občini končno začeli
zagotavljati sredstva za reševanje odprtih
infrastrukturnih problemov ter z njo povezane ustrezne prometne varnosti vseh
udeležencev v prometu.
Z Mestno občino Novo mesto smo končno
od krajanov uspeli pridobiti potrebne nepremičnine za 10 let star projekt izgradnje
pločnikov od cerkve do uvoza za Vito.
Pripravili smo teren za naslednji korak,
saj po zagotovilu občine in DRSI-ja so za
leto 2017 v občinskem in državnem proračunu zagotovljena sredstva za realizacijo
projekta izgradnje pločnika (od cerkve do
uvoza za Vito), avtobusnega postajališča,
novega uvoza za ulico ob Težki vodi, kakor
tudi sanacije celotnega cestišča na tej trasi
(več o tem na naslednjih straneh časopisa).
Pospešeno poteka izgradnja novega
mostu s pločniki čez potok Težka voda
na Smrečnikovi ulici (dokončanje
Smrečnikove ulice). Denar, ki je bil letos
namenjen za pločnike ob Šmihelski cesti
se je prelil v izgradnjo mostu, ki se zaradi
tega izgrajuje namesto v dveh fazah –
dveh letih, v eni fazi. Promet po njem je
stekel predčasno, zato zahvala investitorju
in izvajalcem del.
Pozdravljamo tudi odločitev občine, da se
v proračunu občine nameni nekaj sredstev
s katerimi po lastnem zboru razpolaga KS.
S temi sredstvi smo v letu 2016 uredili del
javne razsvetljave na Škrjančah, sanirali
Člani Sveta KS Šmihel med svojim delom
v prostorih gasilskega doma Šmihel. Od
leve proti desni, Tone Progar, Brigita Juršić,
Milena Šinkovc, Marija Džamdžić, Boštjan
Marolt – podpredsednik, Aleksandra Pavlič
in Miro Škufca - predsednik
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otroška igrala na Košenicah (v sklopu tega
projekta smo na željo starejših občanov
postavili tudi dve klopi na poti iz kraja do
mesta ob avtobusnih postajališčih pri pokopališču) in sanirali močno poškodovano
cesto na Košenicah.
Poleg tega smo letos zaključili še manjši
infrastrukturni projekt, dodali smo dve svetilki - javno razsvetljavo na Bajčevi ulici, pri
gasilskem domu ter proti železniški progi.
Žal nam je, da je izpadla iz kratkoročnega
plana izgradnja trase zahodne obvozne
ceste – rinka okrog mesta, ki tangira naš
kraj med železniško progo in naseljem
Urbanje. V letu 2017/18 se prične z izgradnjo vzhodnega rinka, naš, zahodni, pa je
premaknjen v neznani prihodnji čas.
Zagotovo pa je leto 2016 ponovno leto
mnogih oblik druženj krajanov. To niso le
zbori krajanov, posveti in pohodi, pikniki,
gre tudi za druženja v obliki organiziranih
izletov, kot je bilo letos koncem februarja
smučanje v Avstriji, junija na našo obalo
in prvo soboto decembra v adventni
Salzburg.

Več o vsem tem v nadaljevanju glasila.
Glede na skromna finančna sredstva
in majhna pooblastila, ki jih imamo,
ocenjujemo, da smo delovali v dobrobit
kraja. Prvenstveno pa bomo tudi v naprej
delovali v smeri povezovanja in druženju
krajanov. Denar, ki ga prejemamo za delovanje KS namenjamo druženju, saj smo
uradni prostor v gasilskem domu predali
v uporabo KORK, za časopis in druge pisarniške ter administrativne stroške pa
pokrivamo z donacijami in delovanjem
v lastnih pisarnah, z lastnimi telefoni itd.
Z oblikami druženja ter povezovanja krajanov postajamo močan lobij, ki tako ali
drugače pritiska na inštitucije odločanja.
Naša prioriteta in vrstni red izgradnje
cest in ostalih infrastrukturnih zadev KS
Šmihel ostajata že nekaj časa enaka in sicer
po sledečem vrstnem redu:
1. Ureditev pločnikov in javne razsvetljave
ob obstoječi Šmihelski cesti.
2. Izgradnja parkirišč in avtobusnega
postajališča za OŠ Šmihel poleg viadukta.

3. Sanacija poškodovanih cestišč.
4. Izgradnja nove Šmihelske obvozne
ceste.
5. Izgradnja zahodne obvozne ceste.
6. Izgradnja nove povezovalne ceste pod
Košenicami do Sv. Roka in na Belokranjsko
cesto'', s katero pa predvsem pridobivajo
krajani Regrče vasi.
Tak plan smo posredovali tudi na MO
Novo mesto, da ga vklopi v proračun
občine za leto 2016-2018.
Zagotovo bo tudi v nadalje glavna aktivnost naše Krajevne skupnosti usmerjena
v izvajanje »pritiskov« na Mestno občino
Novo mesto za izgradnjo manjkajočih
pločnikov, cest, manjkajoče kanalizacije,
javne razsvetljave, trgovin,… in seveda v
urejenost kraja. Pri tem »izvajanju pritiska
in lobiranju« pa naprošamo vse krajane,
da vsak po svojih močeh in možnostih,
delujemo vsi za skupni interes.
Mag. Miro ŠKUFCA,
predsednik SVETA KS ŠMIHEL

Nagovor in novoletna poslanica
župana Gregorja Macedonija
Drage krajanke in krajani Šmihela!
Ob zaključku leta je potrebna
pozitivna naravnanost. Pri tem nikakor ne mislim, da si zatiskamo
oči in se pretvarjamo, da je vse
idealno. Bo pa soočanje z izzivi,
ki jih prinaša 2017 veliko lažje, če
bomo poudarjali dobre zgodbe
in iskali možnosti za izboljšanje
tistih nekoliko manj dobrih.
Po sanaciji občinskih financ smo
v letu 2016 pošteno zavihali rokave, zato lahko danes s ponosom
gledamo na nekatere pomembne pridobitve preteklega leta.
Največji projekt je bil seveda
projekt hidravličnih izboljšav,
ki je v jeseni končal obdobje,
v katerem smo Novomeščani
morali ob vsakem močnejšem
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deževju prekuhavati vodo. Moderne
izboljšave na glavnih zajetjih so tem
nevšečnostim naredile konec, v prihodnjih mesecih pa bomo projekt
nadgradili še s sanacijo vodovodnega omrežja. Med drugim je bil
pomembne ureditve deležen zdravstveni kompleks, v povezavi z vašo
krajevno skupnostjo pa gotovo velja
izpostaviti prenovo mostu na Težki
vodi, s katerim bo sproščeno ozko
prometno grlo, in predolgo odlašan
projekt pločnika med cerkvijo in
uvozom pri trgovini Vita.
Veseli me, da smo poleg večjih
zgodb začeli premikati tudi nekatere manjše, a nič manj pomembne. V
tem kontekstu si posebne omembe
gotovo zasluži okrepljeno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki
ste se s svojimi projekti izkazale kot

aktivne soustvarjalke podobe
našega mesta.
S podobnim ponosom kot v
preteklost lahko Novomeščani
zremo tudi v prihodnost, ki smo
jo v letošnjem letu s pomočjo
občanov zelo podrobno zastavili.
Pred nami so pomembni izzivi, ki
pa se jih veselimo, saj vemo, da
jim bomo kos.
Želim vam prijetne praznične dni
v družbi najbližjih in vas seveda
vabim na bogato decembrsko
dogajanje v mestno jedo, ki bo
znova povezalo naše mesto.
Srečno!
Gregor Macedoni,
Župan Mestne občine Novo mesto
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Dokončanje projekta izgradnje mostu in
rekonstrukcije ceste na Smrečnikovi ulici
Mestna občina Novo mesto je v sklopu
rekonstrukcije Smrečnikove ulice v Novem
mestu izvedla nov armiranobetonski most
razpona 18 m preko potoka Težka voda pri
priključku za vrtnarijo Gozdnega gospodarstva na Smrečnikovi ulici v Šmihelu, ki
nadomešča stari dotrajani in preozki-nevaren most. Zaključek izgradnje je načrtovan
do marca 2017. Promet po mostu pa je stekel že v decembru, torej pred rokom, za kar
se zahvaljujemo ŽUPANU, vodji projekta
iz Mestne občine Novo mesto, nadzoru in
izvajalcem del. Po projektantskem predračunu je investicija ocenjena na 1,066 mio
EUR vključno z DDV, celotna investicija pa
se giblje v višini cca 900.000,00 EUR.
Skupna dolžina rekonstruirane ceste,
vključno z izgradnjo mostu, znaša 260 m.
Širina vozišča obstoječega mostu je bila
5,00 m, širina vozišča novega mostu pa je
6,04 m, skupaj s pločniki pa je most širok
8,39 m. Začetek rekonstrukcije ceste se je
izvedel cca 20 m pred priključkom ulice
Nad mlini do navezave na že izvedeno
novo vozišče izza priključka do vrtnarije
GG Novo mesto.
Z rekonstrukcijo ceste se je izvedel tudi
enostranski pločnik za pešce na levi stran,
širine 1.60 m, od začetka rekonstrukcije do
obstoječega pločnika pred vrtnarijo GG.
Projekt obsega tudi ureditev struge in
brežin potoka v dolžini cca 100 m.
Nova leva brežina na odseku od začetka
drče pa vse do priključitve novo oblikovane brežine na obstoječo (dolvodna
stran obstoječega mostu) se je zavarovala
s kamnito zložbo, nova desna brežina
dolvodno od mostu pa se je zavarovala z
lomljencem v peti brežine do višine 0,5m,
nad zavarovanjem pa se je brežina humuzirala in se bo zatravila.
Tlorisno se rekonstruirana cesta do obstoječega mlina, ki se v skladu z zahtevo
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
ohranja, prilagaja obstoječemu poteku.
Od tu dalje os rekonstruirane ceste poteka levo od obstoječe ceste in se na koncu
naveže na os ceste, ki je bila izvedena v
sklopu projekta Rekonstrukcija lokalne
ulice LC299010 od križišča s Šmihelsko
ulico do priključka za vrtnarijo.

V sklopu projekta mostu se je izgradilo, zaščitilo ali prestavilo naslednje komunalne
vode:
• obnova fekalnega kanala v območju rekonstrukcije cestišča Smrečnikove ulice
v območju priključka ceste Nad mlini in
v območju priključka h Vrtnariji
• obnova vodovoda
• izgradnja javne razsvetljave
• izgradnja elektro kabelske kanalizacije in
zaščita NNO
• zaščita in prestavitev TK kabelske
kanalizacije
• izgradnja CATV kabelske kanalizacije ter
prestavitev in zaščita KKS
• in ureditev vseh križišč in hišnih priključkov na območju rekonstrukcije in
izgradnje pločnikov.

Tako je zgledal stari most čez potok Težka
voda na Smrečnikovi cesti pred izgradnjo
novega mostu.

Novi most na Smrečnikovi ulici, kjer se lahko normalno srečujemo z avtomobili, in kjer
je tudi pločnik
december 2016
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Šmihelska cesta bo prenovljena v letu 2017
Mestna občina Novo mesto se bo v letu 2017 lotila prenove dela Šmihelske ceste, na odseku med priključkom na
Šukljetovo ulico in križiščem s Smrečnikovo ulico. 320-metrski
odsek nima pločnika, ustrezne javne razsvetljave in avtobusnega postajališča.
V sklopu prenove bo potekala preplastitev cestišča, ureditev
enostranskega hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave
in postavitev dveh avtobusnih postajališč. Ob tem bo potrebno prestaviti nekatere oporne konstrukcije, škarpe in ograje,
urediti dostope, priključke in javno infrastrukturo. Pločnik bo
postavljen ob desnem robu cestišča, gledano v smeri proti
mestnemu jedru.
Trenutno se zaključuje postopek odkupov potrebnih zemljišč
za gradnjo, za kar so vsi krajani dali soglasje, naslednji korak
bo javno naročilo za izbor izvajalca, izvedba pa je načrtovana
za leto 2017.

Meta Retar, MO NM

Povzetek iz Tehničnega poročila projekta:
Mestna občina Novo mesto je pristopila k
urejanju dela državne ceste R3-664/2501,
od km cca 20.935 do km 21.255, vključno
z ureditvijo hodnika za pešce ob Šmihelski
cesti. To je odsek od priključka Šukljetove
ulice do križišča s Smrečnikovo ulico.
Dolžina odseka je cca 320m.
Na navedenem odseku ni urejenega
hodnika za pešce. Vozišče je delno urejeno s cestno razsvetljavo, vendar le ta ne
ustreza predpisanim standardom in jo bo
potrebno zamenjati. Na območju urejanja
ni urejenih avtobusnih postajališč, zasilno
avtobusno postajališče je urejeno pred
cerkvijo.
V sklopu predvidenih del se bo urejalo:
• Rekonstrukcija vozišča državne ceste
• Ureditev enostranskega hodnika za
pešce, širine 1.20 – 1.50 m
• Ureditev enega para avtobusnih
postajališč
• Potrebne prestavitve opornih konstrukcij, škarp in ograj,
• Ureditev tangiranih dostopov in
priključkov,
• Ureditev cestne razsvetljave na območju
urejanja
• Ureditev gospodarske javne infrastrukture: fekalna kanalizacija na odseku od
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km 21.015 do km 21.255, meteorna
kanalizacija za potrebe odvodnjavanja
vode z vozišča in hodnika za pešce, TK
kanalizacija, zaščita KKS omrežja.
Trenutno stanje obstoječega vozišča je slabo. Pojavljajo se široke mrežaste razpoke,
vzdolžne široke razpoke z deformacijami
in obraba vozišča, zato je na celotnem
odseku predvidena zamenjava voziščne
konstrukcije. Hodnik za pešce se izvede
ob desni strani vozišča (gledano v smeri
mestnega centra), kot nivojsko ločena
površina, ki je od kote vozišča dvignjena
za 12 cm.
Za zagotovitev enotnega karakterističnega prereza bo na obravnavnem območju
potrebno odstraniti precej obstoječih
zidov in ograj, ki pa se jih bo nadomestilo
z novimi.
Projektant je oddal projekt naročniku
(Mestni občini Novo mesto) in ta bo sedaj
poskrbela za njegovo čimprejšnjo recenzijo, po postopkih, ki jih narekuje zakonodaja in upravljavec ceste – Direkcija RS za
infrastrukturo (DRSI). Recenzent je izbran,
le DRSI ga še mora formalno potrditi.
Po uspešno izvedeni recenziji projektant
pridobi še končno potrdilo o opravljeni recenziji in soglasje DRSI na projekt. Sočasno
se pridobi investicijska dokumentacija

in pripravlja sporazum o sofinanciranju
izvedbe projekta med DRSI in Občino.
Trenutno potekajo odkupi potrebnih
zemljišč za gradnjo.
Po pridobljenem soglasju DRSI, projektant
kompletira vse naročene izvode projektne
dokumentacije, kot je dogovorjeno s pogodbo in jih odda naročniku.
Oba partnerja v projektu, Občina in DRSI
morata projekt uvrstiti v svoja proračuna
za leto 2017, da bi se po odkupu vseh
potrebnih zemljišča za gradnjo ter dogovorjenem in podpisanem sofinancerskem
sporazumu pristopilo k izvedbi postopka
javnega naročila za izbor izvajalca del.
Ta postopek in gradnja po sklenitvi izvajalske pogodbe naj bi se zgodili v letu 2017.
Hodnik za pešce se izvede ob desni strani
vozišča (gledano v smeri mestnega centra), kot nivojsko ločena površina, ki je od
kote vozišča dvignjena za 12 cm.
Po recenziji projekta, ki trenutno poteka,
se pristopi k razpisu in izvedbi investicije,
ki je po projektantski vrednosti ocenjena
na 625.000 EUR. Od tega je 292.000 EUR
sanacija cestišča, 333.000 EUR pa hodnik
za pešce, dve avtobusni postajališči, cestna
razsvetljava, oporni zidovi ter komunalni
vodi v zemlji.

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Načrt rekonstrukcije ceste s pločniki in drugo infrastrukturo

Sanacija poškodovanega cestišča na Košenicah
Kot ste verjetno že opazili, se je tovorni promet skozi naše ulice in do gradbišča – deponije Sv. Rok ustavil oz. vsaj bistveno zmanjšal. Na vpadnicah do tega predela so nameščeni
prometni znaki, ki prepovedujejo vožnjo najtežjim kamionom. Omejitev je do 18 ton
obremenitve. Nam je ostalo poškodovano cestišče, katerega smo v letošnjem letu, v sodelovanju z občino, sanirali. Poškodovani jašek na cesti na uvozu za Košenice je zamenjan,
saniranih je veliko posedlih prekopov cestišča. Po celotnem cestišču smo z bitumnom
zalili razpoke. Na ta način smo ustavili propadanje ceste, zaradi delovanja ledu in ohranili
cestišče še za mnoga
leta. Investicijska vrednost sanacijskih del
je bila cca. 16.000,00
EUR.
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Javna razsvetljava
na Škrjančah
Na Škrjančah smo v sofinanciranju z občino postavili štiri obcestne svetilke. Dolgo časa se je zapletalo s soglasji za priklop na
javno omrežje. Končno pa so svetilke zasvetile 03. 12. 2016. Pri
tem se za vso pomoč in podporo zahvaljujemo strokovnemu
delavcu, zadolženem za to področje pri MO NM, Milošu Dularju.

Javna razsvetljava na Bajčevi ulici
Pri prehodu preko železniške proge do sedaj ni bilo obcestne
svetilke. Zaradi tega je bil ta del cestišča, ki je tudi brez pločnikov,
nevaren.

Potek postavitve nove – dodatne svetilke.

Poleg manjkajočega svetila na tem mestu smo zamenjali v križišču Bajčeve ulice še obstoječo obcestno svetilko s kvalitetnim in
močnejšim svetilom.
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Sanacija in razširitev igral na
Košenicah
Odločitev občine, da se v proračunu občine nameni nekaj sredstev s katerimi po lastnem izboru razpolaga KS za infrastrukturne
in druge projekte, v sofinanciranju 50 : 50 % (MO NM / KS), smo
z občino izpeljali tudi projekt SANACIJA IGRIŠČ NA KOŠENICAH.
Najugodnejši izvajalec je bil ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
Sanirali smo nekatera obstoječa igrala in postavili tudi nekaj
novih.

Nove klopce
V sklopu tega projekta smo postavili še klopco z mizo za nogometnim igriščem in dve klopci ob avtobusnih postajališčih pri
pokopališču v Šmihelu.
Vrednost celotnih del rekonstrukcije in nadgradnje igral s klopmi
je bila 5.905,00 EUR.

Ob vstopu na igrišče je po novem nameščena lična tabla, ki
prepoveduje vodenje živali na zelenice in opozarja vse uporabnike zelenih površin na zagotavljanje reda in čistoče. Sicer
pa za košnjo in pobiranje smeti, poleg naših nogometašev, od
letošnjega leta redno, po pogodbi, skrbi Trata d.o.o. Novo mesto.
Sredstva za vzdrževanje zagotavlja MO NM. Z izvajalcem smo se
dogovorili tudi za košnjo trave ob cesti od pokopališča in vse do
vrha Košenic, na vseh kritičnih točkah, kjer lastniki zemljišč ne
zagotavljajo primernega vzdrževanja zelenic ali brežin. Pohvaliti
moramo pogodbenega izvajalca ki tedensko skrbi za red in
čistočo in košnjo zelenic.
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Varnostni sosvet Šmihela
Varnostni sosvet je bil
na predlog Policije Novo
mesto, v skladu z Zakonom
o policiji, ustanovljen pred
štirimi leti. Njen glavni
namen je preprečevanje
in proučevanje varnostnih
problemov kraja, vplivanje na
varnostno zavest prebivalcev
in povečati občutek varnosti
pri občanih pri partnerskem
sodelovanju med policijo,
organi KS, mestno občino,
gospodarstvom, zdravstvom,
podjetniki, izobraževalnimi
zavodi, Centrom za socialno
delo, občani in drugimi
formalnimi in neformalnimi
organizacijami.
Člani Varnostnega sosveta med svojim
delom. Od desne proti levi sedijo Ladislav
Marentič, vodja našega policijskega okoliša, Andrej Štefanič, pomočnik Policijske
postaje Novo mesto, Janez Doltar iz MO
NM, Jože Butala, Boštjan Marolt, Bojan
Tudija, Matjaž Šinkovc in Tone Žibert.
Na 7. seji Varnostnega sosveta, ki je
potekala 5. decembra 2016 smo obravnavali naslednjo problematiko in sprejeli
sledeče sklepe:
1. Predstavitev obravnavane
kriminalitete našega kraja s strani
Policije Novo mesto, v letu 2016.
Andrej Štefanič in Ladislav Marentič
iz Policijske postaje Novo mesto sta
povedala, da smo imeli v našem kraju,
v letu 2016 v primerjavi z letom 2015,
prijavljenih in obravnavanih sicer nekaj
malega več kriminalitete oz. tatvin,
vlomov, nasilja, poškodb,..., kot v enaki
periodi lanskega leta. Letos 50, lani 44,
vendar predvsem na račun bistvenega
povečanja vlomov v avtomobile parkirane na parkiriščih okrog ŠČ NM. Če ne
bi bilo tega bi imeli statistično gledano
manj kriminalitete, kot leto poprej.
Več o tem v nadaljevanju pod rubriko
VARNOSTNA OCENA KS.
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Po izkušnjah Policije si nepridipravi
predhodno ogledajo prostor – lokacijo,
zato pozor na neznane in sumljive
osebe, ki se gibajo okrog hiš. Pozor tudi
na razne akviziterje. Naprošajo, da smo
krajani pozorni, si zabeležimo registrske
številke avtomobilov in jim takoj na
113 prijavljamo vse sumljive dogodke.
Predstavnika Policije bosta pripravila
članek za glasilo Šmihelčan z napotki
glede zagotavljanja večje varnosti in
glede uporabe pirotehničnih rekvizitov.
Sprejeti sklepi:
* Krajane ponovno pozovemo, da
smo pazljivi, da zaklepamo hiše, da
sosed varuje soseda, in da se takoj
prijavljajo vse sumljive osebe, ki se
''gibajo'' v kraju, predvsem pa njihove registrske številke avtomobilov;
* Da pozovemo krajane, da se vsakršne deviacije v romskem naselju,
kot so kurjenja, streljanje,…takoj
prijavljajo na Policijo. Torej, tudi na
željo Policije, takoj pokličite številko
113 in izvedite prijav.
* Predsednik VS je pohvalil izredno
odzivnost policije in njihovo
pogosto prisotnost v kraju,
kar nedvomno prispeva k tako
zadovoljivi varnosti krajanov v
Šmihelu. Zahvala se objavi tudi
v Šmihelčanu. V IMENU VSEH
KRAJANOV SE ZAHVALJUJEMO
POLICIJI ZA NJENO DELO IN
STALNO PRISOTNOST V NAŠEM
KRAJU!

2. Ocena varnostne situacije v
romskem naselju Šmihel in
aktivnostih za preprečevanje
slabšanja varnostnega stanja v
romskem naselju Šmihel.
Bojan Tudija in Miro Škufca sva predstavita vzroke nastale neprimerne
varnostne situacije v romskem naselju
Šmihel. Naprednejši in socializirani romi,
ki so se v preteklosti vzorno vključevali v
delovanje kraja in tudi legalizirali svoje
nepremičnine, se že izseljujejo iz naselja.
Vzrok so nenehni spori, ki jih povzročajo
nekatere družine in romi, ki svojih otrok
ne vzgajajo v poštenem duhu in jih ne
vzpodbujajo, da hodijo v šole.
Sprejeli smo sledeče sklepe in
informacije:
* Policija, ki že sedaj aktivno, ne le
spremlja nastalo situacijo v naselju,
pač pa vse deviacije in deviante
sankcionira, to intenzivno izvaja
tudi v naprej.
* Ostanke požganega kontejnerja se
odstrani in prostor uredi ter nameni
družbenim dejavnostim. Stroške za
ureditev se podeli na pol med KS in
MO NM. KS Šmihel pošlje omenjeni
predlog ureditve »učne centra« V
RN Šmihel na MO NM.
* Ponovno se vzpostavi hierarhija
– sistem komunikacije med inštitucijami in predstavnikom naselja.
* Zagotovi se TK nadzor v naselju.

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

POLICIJA SVETUJE
BODI ZVEZDA,
NE MEČI PETARD
Policija ugotavlja, da se vsako leto ob praznovanju
božiča in novega leta uporabljajo različne vrste pirotehničnih izdelkov. Pri tem prihaja tudi do številnih telesnih
poškodb, kršitev javnega reda in miru, ter do materialne
škode in pritožb občanov nad pretirano, nehumano ali
objestno uporabo predvsem petard.
Pri tem bi rad poudaril, da je uporaba pirotehničnih
izdelkov, katerih glavni
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do
2. januarja, pa tudi takrat
teh izdelkov ni dovoljeno
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah
in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet
in na površinah, na katerih
potekajo javna zbiranja.
Prepovedana je tudi predelava, uporaba v drugih
predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih
izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb
ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in
uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v
prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so
bili kupljeni na črnem trgu.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe
(opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali
ter onesnažuje okolje, zato bi vas rad opozoril, da preden prižgete petardo, pomislite na ljudi, ki jih pokanje
vznemiri in prestraši – na otroke, starejše in bolne ljudi
in na živali.

ZA VAREN DOM
Policisti še posebno v času božično novoletnih praznikov svetujemo, da ob odhodu od doma zapirate
vsa okna in zaklepate vrata. Tudi takrat, ko se z doma
odpravite le za kratek čas. Dragocene predmete, nakit
in dokumente hranite na varnem mestu.
V primeru da ste žrtev kaznivega dejanja vam svetujem, da takoj obvestite policijo na interventno
telefonsko številko 113 ali telefonsko številko
Policijske postaje Novo mesto (07) 3327400. Do
prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne
pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi,
ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.

V primeru da ste žrtev kaznivega dejanja vam svetujem, da
takoj obvestite policijo na interventno telefonsko številko 113
ali telefonsko številko Policijske postaje Novo mesto (07)
3327400. Do prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne
pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko
pripomogle k odkritju storilca.
Kontakt za občane:
PP Novo mesto, Ljubljanska cesta št. 30
Tel:07/3327400
ladislav.marentic@policija.si
Pomočnik komandirja PP Novo mesto
Andrej Štefanič
andrej.stefanic@policija.si
ANONIMNA ŠTEVILKA 0801200

Vsem krajanom krajevne skupnosti Šmihel v prihajajočih
praznikih in prihodnjem letu, želimo srečno, zdravo, uspešno, predvsem pa VARNO 2017!
Člana varnostnega sosveta Šmihel,
Andrej Štefanič, pomočnik komandirja in
Ladislav Marentič, vodja policijskega okoliša
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Varnostna ocena v KS ŠMIHEL
Področje preiskovanja, odkrivanja in
preprečevanja kriminalitete
V letu 2016 smo policisti policijske postaje Novo mesto na
območju krajevne skupnosti Šmihel do meseca decembra
obravnavali 50 (44) kaznivih dejanj oziroma beležimo rahlo
povečanje kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani. Med
kaznivimi dejanji prevladujejo kazniva dejanja velike tatvine
(vlomi), tatvine, Lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje
stvari, obravnavani pa so bili tudi posamezni primeri kaznivih
dejanj Roparske tatvine, KD Požig, KD Ponareditev ali uničenje
poslovnih listin, KD Davčne zatajitve, KD Oškodovanje upnikov
in kaznivo dejanje Umora.

Področje javnega reda in miru ter
zagotavljanja splošne varnosti ljudi
in premoženja
Na območju krajevne skupnosti Šmihel smo policisti policijske
postaje Novo mesto do meseca decembra v letu 2016 je bilo
evidentiranih 15 (8) kršitev JRM oziroma beležimo porast kršitev kot v enakem obdobju lani. Večina kršitev ZJRM je bila v

Predavanja za krajane
V letu 2016 smo s Klubom GAIA za naše krajane organizirali dve
brezplačni delavnici s prikazom obrezovanja sadnega drevja in
jagodičevja. Delavnici sta potekali na prekrasnem vrtu Marije in
Džemala Džamdžić.

Prva, dne 25. februarja 2016 je bila prikaz zimske rezi.
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na javnih krajih in zasebnih prostorih, medtem ko množičnih
kršitev javnega reda in miru nismo beležili.

Področje zagotavljanje varnosti
cestnega prometa
Na območju krajevne skupnosti Šmihel smo policisti policijske
postaje Novo mesto do meseca decembra v letu 2016 obravnavali
skupaj 7 (14) prometnih nesreč oziroma za polovico manj prometnih
nesreč kot v enakem obdobju v letu 2015, od tega 4 (13) I. kategorije
(brez poškodb), 3 (1) II. kategorije (lahke telesne poškodbe) in 0 (0) III.
In IV. kategorije (hude telesne poškodbe in smrt). Kot vzrok za nastanek prometnih nesreč pa izstopa premiki z vozilom, neupoštevanje
pravil o prednosti, ter posredno vožnja pod vplivom alkohola.
Na podlagi zgoraj omenjenih podatkov ocenjujemo, da so varnostne razmere v letu 2016 v krajevni skupnosti Šmihel dobre.
Sodelovanje policistov oz. Policijske postaje z občani in s predstavniki krajevne skupnosti ocenjujemo kot zelo dobro
Z ustreznimi oblikami policijskega dela bomo nadaljevali tudi v
prihodnje in si še naprej prizadevali, da se bodo občanke in občani
krajevne skupnosti Šmihel počutili varne.
Pripravil: Ladislav Marentič,
vodja policijskega okoliša

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Druga delavnica, dne 05. julija 2016, je bila prikaz poletne rezi, na
katero v večini pozabljamo je pa enako pomembna, kot zimska
rez. Izvajalec je bil strokovnjak GAIE, Vane Husić.

Ker je bilo na 2. delavnici poletno vroče, se je začelo s hladno
pijačo v prijetni senci ute na vrtu prijaznih gostiteljev, družine
Džamdžić.

Prikaz poletne rezi, ki odločilno vpliva na rodnost v prihodnjem
letu.

Na koncu pa sladko presenečenje s pogostitvijo sadnih dobrot
z domačega vrta in seveda pripravljenih v kuhinji odlične
kuharice Marije.

Kdor je že bil na vrtu gostiteljev Džamdžić je spoznal koliko
truda in ljubezni vlagata Marija in Džemal v svoj prekrasen,
lahko rečemo, rajski vrt. To iz leta v leto prepoznavajo tudi v
Mestni občini Novo mesto in na državnem nivoju, saj skorajda
vsako leto dobita kakšno priznanje. V zbirki mnogih je tudi
letošnje priznanje za NAJ VRTNARSKI DOSEŽEK ČLANOV
KLUBA GAIA 2016 - čestitamo.
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Park mladosti z dvestoletno Julijo in
arheološkimi podobami pri Dijaškem domu v
Šmihelu
Park za šmihelskim dijaškim
in študentskim domom je 22.
septembra uradno dobil bogato
kamnito okrasje.
Zanj so poskrbeli udeleženci kiparske
kolonije, ki je tam potekala od 31.
maja do 3. junija. Ko so pred tremi leti
začeli urejati zapuščeno in zanemarjeno območje za novomeškim dijaškim
in študentskim domom, je bilo treba
odstraniti več večjih in manjših skal,
tedanjemu ravnatelju doma Marjanu
Grahutu pa se jih je zdelo škoda kar
tako zavreči, zato je zakoncema Škof,
ki živita v bližnji soseščini in se ljubiteljsko ukvarjata tudi z obdelavo kamna,

ob obisku lanske kiparske kolonije v
Medgeneracijskem parku novomeškega
humanitarnega centra na Drski predlagal, da bi lahko iz njih nekaj naredili in s
tem polepšali novo nastali park ter mu s
tem dali smisel. Ideja je padla na plodna
tla, Jožica Škof se je lotila organizacije,
se povezala z društvom ljubiteljev slovenskega naravnega kamna in posebej
še z mojstrom Francijem Kocjanom iz
kamnoseškorestavratorske delavnice
iz Zagrada. Kiparsko kolonijo, ki se je
začela na prav na 200. obletnico rojstva
domnevne velike Prešernove ljubezni
in muze Julije Primic, so poimenovali
Kamen sporoča, park pa Rastoči park
mladosti, ljubezni in umetnosti oziroma
na kratko park mladosti.

Središče parka je kamnita miza z mozaikom, ki ga je ustvaril Rudi Škof, za
jekleno ogrodje mize pa uporabil kolesni obroč od lokomotive, s čimer je park
povezal s še eno obletnico - 100 letnico
železniške proge med Novim mestom
in Metliko. V kamnite podstavke klopic
okoli mize in podstavek mize krasijo
podobe z novomeški situl, enega večjih
kamnov v neposredni bližini mize pa
podoba Julije Primic z znamenite podobe Prešernovega vrstnika, ljubljanskega
slikarja Matevža Langusa.
Za podobe v kamnu so pod mentorstvom Francija Kocjana poskrbeli: Rudolf
Škof, Stane Jakopin, Jožica Škof, Rado
Čepič, Gabrijela Čepič, Franci Komljanec,
Danilo Rovan, Simon Čermelj, Jože
Vodopivec, Vojko Vovk in Peter Česen.
I. Vidmar

Prijeten kotiček za dijaškim domom je
namenjen vsem ljubiteljem kulture, lepih
parkov in seveda tudi krajanom Šmihela.
Dajemo vam pobudo, da se sprehodite
do tja, se v miru usedete in uživate v
prekrasni naravi ter obkroženi s kamnitimi
skulpturami.
foto I. Vidmar

14

december 2016

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Delo PGD ŠMIHEL 2016
Leto 2016 je že skoraj za nami
in tako je nastopil čas, da vam
podamo poročilo, kaj vse smo
opravili v tem letu. Tudi v
tem letu smo bili na področju
gasilstva zelo uspešni in delovni.
Skrbeli smo za redno usposabljanje operativnih članov, mladine in otrok. Sodelovali smo
s prostovoljnimi organizacijami in društvi,
krajevnimi skupnostmi, župnijo Šmihel, OŠ
Šmihel in OŠ Drsko, DSO Novo mesto, ŠC
Novo mesto (požarna straža).
V letošnjem letu smo opravili 28 intervencij:
• 1x vetrolov
• 3x tehnična pomoč
• 6x požar v stanovanjskih stavbah
• 5x požar kontejnerjev
• 3x travniški požar
• 2x požar na vozilih
• 5x požar v naravi
• 2x požar v ne-stanovanjski stavbi
• 1x požar v industrijskem objektu
Sodelovali smo na vaji Občinskega poveljstva v VDC-ju in ŠC Novo mesto. Organizirali
smo tudi dan odprtih vrat v gasilskem domu,
izvedli obiske šol in vrtcev, kjer smo predstavili naše delo.
V mesecu oktobru- mesecu požarne varnosti
smo sodelovali skupaj z GRC Novo mesto in
drugimi prostovoljnimi društvi na skupnih
gasilskih vajah. .Izvajali pa smo tudi predstavitve društva po vrtcih in šolah.
Z ekipami pionirjev, mladincev, pripravnikov,
veteranov in veterank smo se udeleževali
gasilskih tekmovanj, kviza gasilske mladine,
dveh orientacijskih tekmovanj, kjer smo
dosegali lepe rezultate.
Naše društvo se je zelo pomladilo. Imamo
veliko podmladka in želimo, da bi še naprej
tako redno obiskovali gasilske vaje in se udeleževali tekmovanj. Veseli bomo tudi vsakega
novega člana.
Izobraževanja: Osnovni tečaj za gasilca je
opravilo 7 gasilcev, nadaljevalni tečaj za
gasilca 3 gasilci, tečaj za nosilca izolirnega
dihalnega aparata IDA so opravili 4 gasilci,
tečaj gašenje notranjih požarov sta opravila
2 gasilca, tečaj za inštruktorja je opravil 1
gasilec in tečaj za vodjo enote sta opravila 2
gasilca.

Ker pa je mesec december že tukaj, smo
pripravili tudi koledarje s katerimi bomo kaj
kmalu potrkali na vaša vrata.
Ob koncu leta se zahvaljujemo gasilcem in
dobrim ljudem, ki so nam kakorkoli pomagali. Zahvaljujemo se tudi vsem krajanom,
organizacijam, ustanovam, ki so s svojim
donatorstvom, denarnimi prispevki in delom

pomagali, da društvo še naprej uspešno deluje. V prihodnjem letu pa se bo potrebno na
tem področju še bolj potruditi, kajti v planu
je nakup novega gasilskega vozila.
Ob koncu leta vam želimo šmihelski gasilci
in gasilke zdravo, zadovoljno in uspešno
leto 2017!
Upravni odbor PGD Šmihel
december 2016
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Delo KORK Šmihel 2016
Aktivisti KORK-a Šmihel smo
se tudi v letu 2016 se sestajali po
potrebi in reševali tekoče zadeve
na našem območju KS Šmihel
in kar nam narekuje območno
združenje OZRK Novo mesto.
Naša glavna naloga je pomoč posameznikom in družinam, ki so jo potrebi.
Odzivali smo se na potrebe naših
krajanov; razdelili 34 paketov s hrano iz
evropskih blagovnih rezerv, prispevali
smo denarna sredstva petim družinam,
ki so za to zaprosili. V trgovini Viva smo
naročili prehranske pakete in smo z
njimi obdarili 17 družin. Poplačali smo
nekaj položnic za elektriko in vodo ter
kurjavo, krajanom ki so za to zaprosili.
Prostovoljke smo pobirale tudi članarino RK in vsem vam, ki ste jo plačali, teh
pa vas je blizu 450, se iskreno zahvaljujemo. Na postaji RK v Gasilskem domu
Šmihel potekajo tudi meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola, ki poteka
v mesecu aprilu in novembru in se ga
udeleži veliko krajanov. V mesecu maju
je potekala enkratna akcija Košarica RK
v trgovini Vita in smo zbrali artikle in jih
razdelili devetim družinam. Izvedli smo
tudi predavanje v mesecu februarju, ki
je bilo na temo prehlad, angina, gripa,
pljučnica – dr. Nežka Dular. Skoraj 200
krajanov je starih 70 let in več, in te
smo povabili na srečanju krajanov OŠ
Šmihel v mesecu oktobru. Štirje krajani
praznujejo v tem letu 90 let in več.
Najstarejša je ga. Lucija Ravnikar, ki je
praznovala v mesecu decembru 97 let,
gospa Draga Brodar 91 let. Najstarejša
moška v naši krajevni organizaciji sta
g. Alojz Poljanec in g. Mirko Knafeljc, ki
sta v tem letu dopolnila 90 let. Vse ki so
stari 75 let in več, bodo ob koncu leta
obiskale naše aktivistke s skromnim
darilcem.
Pri svojem delu smo prisluhnile tudi
ljudem, ki potrebujejo denarno, materialno ali drugačno pomoč. Teh je v naši
KS kar nekaj. Vesele smo če smo jim z
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našo toplo besedo in materialno ali
finančno pomočjo polepšale dan.
Vsem našim krajanom želimo aktivistke
KORK Šmihel lepe božične praznike ter

čim več zdravja in lepih trenutkov v letu
2017
Predsednica KORK Šmihel
Brigita Juršič

Družina Poljanec ob visokem
jubileju očeta Alojza

Družabno srečanje starejših krajanov Krajevne
organizacije Rdečega križa Šmihel – KORK Novo
mesto

Aktivistke KORK

V četrtek, 6. oktobra, je v jedilnici OŠ
Šmihel potekalo tradicionalno družabno
srečanje starejših krajanov, ki so ga pripravile pridne prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa Šmihel Novo mesto pod
vodstvom predsednice Brigite Juršič.

Srečanja so se udeležili tudi gostje: predsednik Območnega združenja Rdečega
križa Novo mesto, gospod Marjan Grahut,
predsednik Sveta KS Šmihel, gospod Miro
Škufca, predsednik PGD Šmihel, gospod
Matjaž Kavšek, šmihelski župnik, gospod
Igor Stepan. Vse zbrane je pozdravila

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

predsednica Brigita Juršič. Dobrodošlico
in pozdrav zbranim so namenili tudi gostje. Gospa Brigita Juršič je predstavila dosedanje delo. V Krajevni skupnosti Šmihel
imajo skoraj 200 krajanov, starih 70 let in

več. Med njimi je najstarejša gospa Lucija
Ravnikar, ki je decembra letos dopolnila
97 let, med moškimi je najstarejši gospod
Alojz Poljanec, ki je marca dopolnil 90 let.
Starostniki, bilo jih je okoli 100, so prijetno

in sproščeno kramljali. Prostovoljke so se
s cvetom spomnile še na krajane, ki so v
letošnjem letu dopolnili 80 let.
Učenci OŠ Šmihel so pod vodstvom
mentorice krožka Rdečega križa, učiteljice
Mojce Klobučar, pripravili zanimiv in
bogat kulturni program. Predstavili so se s
petjem, recitacijami, avtorskimi pesmimi,
plesom in z igranjem na instrumente:
flavto, kitaro in harmoniko. Manjkal ni niti
nastop mažoretke. Z dvema avtorskima
pesmima se je predstavila tudi njihova
članica Anica Vidmar, ki je velika ljubica
knjig. Uživa v branju, ni pa samo bralka, je
tudi ustvarjalka. Napisala je veliko pesmi in
jih izdala v treh knjigah.
Šolske kuharice so poskrbele za okusno
kosilo. Druženje je bilo nadvse prijetno,
sproščeno in veselo. Ob koncu so si obljubili, da se ponovno snidejo v prihodnjem
letu.
Helena Murgelj

Nasmejani obrazi kažejo zadovoljstvo udeležencev
december 2016
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Rubrika - druženja krajanov
KULTURA V ŠMIHELU
DOBESEDO NA CESTI
Tokrat v pozitivnem smislu. Šmihelski
otroci s Šukljetove ulice, ki obiskujejo novomeško glasbeno šolo Marjana Kozine in
Konservatorij za glasbo Jurija Slatkonje, so
ob koncu poletnih počitnic pripravili poseben koncert. Njihov oder je bila kar cesta,
za starše so pripravili klopi in stole, zaigrali
pa so skladbe po lastni izbiri in navdihu.
Nastopili so Vidmar Gašper na harmoniki,
Bukovec Lara in Alja na električni klavir,
Bajc Tevž s trobento in Bajc Grega v vlogi
povezovalca programa. Nastop na cesti
so popestrili tudi prekaljeni glasbeniki
Pihalnega orkestra Krka Aleksandra Pavlič
(prečna flavta), Borut Turk (klarinet) in
Gregor Iskra (pozavna) v družbi Ljudmile
(harmonika) in Andreja Bajca (klarinet).
Razigran in spontan koncert so na koncu
s pevsko točko zaključili najmlajši; mali
Mirjam je pomagal oči Jernej, Oskarju in
Maksu pa mamica Jasmina.
Po glasbenem zaključku je sledil medsosedski družabni večer. Gospodinje so
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napekle dobrot, moški del je poskrbel za
pijačo in koncertno prizorišče na ulici se je
spremenilo v prostor za druženje. Sosedje
so ugotavljali, da se premalokrat srečajo
in poklepetajo in da je tovrstno srečanje
vsekakor potrebno ponoviti. In to ravno

takega, oplemenitenega z glasbo in pesmijo (bravo, tako se dela. Naj bo to vržena
rokavica ostalim ulicam: opr. uredništvo
Šmihelčana).
Ljudmila Bajc
FOTO: Nives Pavlič
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Prednovoletni koncert v cerkvi sv. Mihaela v
Šmihelu 2015
Na našo pobudo smo tudi v letu 2015
uspeli »nagovoriti« Župnijski urad
Novo mesto - Šmihel in Konservatorij
za glasbo Jurij Slatkonja iz Šmihela, da
za krajane in farane s svojimi odličnimi
glasbeniki, ki jih premoreta obe naši

krajevni inštituciji, pripravimo prednovoletni koncert.
Koncert je bil v soboto, 28. 12. 2015, v
župnijski cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu.
Program je povezoval Lojze Bojanc. Po
koncertu smo člani Sveta KS Šmihel

postregli s kuhanim vinom in božičnim
čajem.

Vabljeni pa tudi letos, 28. 12. 2016, ko
bo ponovno bogat program! VABILO
JE NA ZADNJI STRANI GLASILA.

Nastopajoči pevci in glasbeniki

Po koncertu so si obiskovalci pogreli roke s kuhanim
vinom in čajem
december 2016
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Božični pohod 26. 12. 2015
Kljub ne najbolj primernemu vremenu so mnogi krajani prišli na
zbirno točko, pred Športnim centrom na Košenicah in organizatorje prepričali, da nas ne ustavi nikakršno vreme. V soju bakel in
luči smo se odpravimo na pešpot do vasi Boričevo.
Z baklami in svetilkami smo se podali iz Košenic preko gozda,
čez Škrjanče in nekaj kilometrov oddaljen skrajni konec naše KS,
Boričevo.
Bodoči mladi gospodar Franci je že pravi virtuoz na harmoniki.
Že tradicionalno so se krajani vasi, predvsem pa družina Mervar
izkazali kot odlični gostitelji. Najbolj veselo in bučno pa je bilo
ponovno v kleti družine Mervar.
Po dveh urah druženja na Boričevem smo se odpravili proti
Košenicam. Vmes vmes razveselili predvsem najmlajše z ognjemetom in z osvetlitlitvijo s stotimi svečkami našega studenca na
Škrjančah.

VABLJENI TUDI NA
LETOŠNJI BOŽIČNI
POHOD, KI BO 26.
12. 2016!
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Izlet krajanov na visokogorsko smučišče
Svet KS že tradicionalno organizira za krajane smučarski izlet v
tujino, tokrat smo se dne 27. februarja 2016 odpravili v znameniti
avstrijski Katschberg. Šele na poti smo se, glede na vremenske
razmere, odločili za destinacijo.
Prvi postanek za kavico smo opravili na bencinskem servisu
OMV v Radovljici, nato smo se ustavili v poslovalnici Skipass na
Jesenicah, kjer smo kupili smučarske karte. Na cilj smo prispeli
okoli 9:00 ure. Žal smo imeli v začetku meglo, kasneje pa smo se
lahko naužili tudi sonca.
''Martinčkanje'' na soncu po nekaj urah smuke

Po smučanju še skupinska slika.
Smučanje bomo za krajanke in krajane KS Šmihel zagotovo ponovno
organizirali v februarju ali marcu
2017.

Izlet krajanov na Primorsko, 18. junij 2016
S pomočjo lokalne vodičke smo se prvo sprehodili po starem
jedru mesta Kopra. Po ogledu mesta smo se vkrcali na ladjo s
katero smo zapluli ob naši obali. Na ladji so nam nudili pečenih
rib in domačega vina, kolikor si je kdo poželel. Ker je bilo morje
že dovolj toplo smo se usidramo v enem od zalivov in nekateri
krajani so zaplavali v njem.
Iz ladje smo izstopili v Strunjanu, kjer so nas sprejeli predstavniki
KRKA TERME STRUNJAN. V zdravilišču smo si ogledali film o

znamenitostih tega turističnega obmorskega bisera in se potem
sprehodili po njem.
V poznem popoldanskem času smo se z avtobusom odpeljali
na večerjo v notranjost Primorske, v deželo refoška, malvazije,
olivnega olja ter pristne in domače kulinarične ponudbe, na
turistično kmetijo DOBRINJA. Seveda brez degustacije v domači
vinski kleti ni šlo.
Ker slika pove več kot mnoge besede, v nadaljevanju nekaj slikovnih utrinkov:

december 2016
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Izlet v adventni Salzburg, 3. december 2016
Zaradi izjemnega zanimanja
smo morali namesto
planiranega enega avtobusa
najeti dva. Izleta se je udeležilo
kar 98 oseb.
Še v dopoldanskih urah smo prispeli v
Oberndorf nad Salzburgom in si ogled kraj
s kapelo, kjer je leta 1818 nastala in se prvič
zapela najbolj znana in priljubljena pesem
Sveta noč.
Po tem smo si v Salzburgu, mestu proglašenem za svetovno kulturno dediščino,
ogledali mestne znamenitosti. Obiskali
smo Mozartov trg s spomenikom slavnega skladatelja, se sprehodili mimo
stolnice, slaščičarne kjer so prvi začeli
s pripravo slaščice, Mozartove kroglice
in Mozartove rojstne hiše. Obiskali smo
številne praznično okrašene in bogato
založene stojnice, kjer smo se lahko ogreli s
čajem, kuhanim vinom ali vročo čokolado,
pojedli kaj toplega ali sladkega ter kupili
kakšen spominek... Še posebej čarobno je
bilo, ko so se v poznih popoldanskih urah
prižgale lučke in se osvetlila mogočna
trdnjava Hohensalzberg, ki je največji v
celoti ohranjeni grad v tem delu Evrope.
Slikovni utrinki izleta v Salzburg ...

Kapela v Oberndorfu

Kip avtorjev Tiha noč (duhovnik Joseph Mohr avtor
besedila in avtor glasbe Franz Xaver Gruber)
V kapeli

Pogled iz enega od
številnih trgov na
mestno trdnjavo v
Salzburgu
december 2016
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Adventna tržnica v Salzburgu

Mozartova rojstna hiša

Skupinska slika udeležencev izleta

Prednovoletna okrasitev kraja
Letos smo okrasitev nadgradili še z novimi svetlobnimi zvončki. Po novem svetijo tudi na Škrjančah in
na Bajčevi ulici. Lučke lahko v večernem in nočnem
času občudujemo že od 02. 12. 2016. Kot se je že na
začetku letošnjega decembra izkazalo so nekomu tako
dopadljive, da si je tri nameščene, z luči snel in odnesel
domov?!
Ponosni smo na to, da smo kot krajani, kot sosedje
povezani med sabo. To nam dokazujete s tem, ko se
tako množično odzivate na naša vabila po druženju.

Svet KS Šmihel
Svetlobni zvončki so postali naš prepoznaven simbol, kar
simbolizira eno najstarejših župnij na Dolenjskem, našo
župnijo Šmihel
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PLAN
VEČJIH
AKTIVNOSTI
2017
• Rekonstrukcija Šmihelske
ceste os pločniki in drugo
infrastrukturo;
• Sanacija ceste in ureditev javne
razsvetljave ceste stari Šmihel –
Košenice - Sv. Rok;
• Otroška igrišča pri Dijaškem
domu v Šmihelu;
• Priprava gradbene dokumentacije in soglasij za rekonstrukcijo Šmihelske ceste z javno
razsvetljavo od uvoza za Vito in
do Košenic.;
• Druženja krajanov.

Ponosni smo na to, da smo kot krajani, kot sosedje
povezani med sabo. To nam dokazujete s tem,
ko se tako množično odzivate na naša vabila po
druženju.
Naše interno glasilo Šmihelčan bazira na pomembni rubriki SRCE ŠMIHELA, letos PRISTNO
SRCE ŠMIHELA, katere cilj je, da se S portreti krajanov bolje spoznamo med sabo. Verjemite nam, da
smo po kvaliteti krajanov najbolj bogat kraj. Člani
uredniškega odbora smo iz leta v leto presenečeni,
ko pripravljamo nabor kandidatov, katere vam
želimo predstavili, koliko talentov je med nami,
kakšno bogastvo kraja je v ljudeh,….,prepričajte
se sami.
Zagotovo bo tudi v nadalje glavna aktivnost
naše Krajevne skupnosti usmerjena v izvajanje
»pritiskov« na Mestno občino Novo mesto za
izgradnjo manjkajočih pločnikov, cest, mostu in
seveda v urejenost kraja. Pri tem »izvajanju pritiska
in lobiranju« pa naprošamo vse krajane, da vsak po
svojih močeh in možnostih, delujemo vsi za skupni
interes.
Poročilo KS Šmihel pripravil: Miro Škufca,
predsednik KS Šmihel

Črna točka kraja kamera odkriva
Nedokončan ''Cvetanov'' objekt. Že vrsto let čaka neke vrste speča
Trnuljčica na princa z denarjem, da jo prebudi in vdihne življenje. Kje ste
investitorji-trgovci?

Makadamski ovinek
pri trgovini Vita, ki bi
bil lahko že pred leti
asfaltiran, pa lastniki zemljišča ne dajo
soglasja. Pa razumi,
če lahko.

Ekološki otok pri ''Cvetanov'' objektu kaže na kulturo njegovih uporabnikov. Ker je na ''nikogaršnji zemlji'', se ne čuti nihče poklicanega, da
bi kakšen papirček ali mimo zabojnika odvrženo plastenko pobral in
poskrbel za red. Žal
slabi zgledi vlečejo
bolj kot dobri. Na
mnogih ostalih eko
točkah so sosedi
dogovorjeni, da
sami skrbijo za red,
in da ne bo nikomur
padla krona z glave,
če pospravi tudi za
drugim, če mu kaj
pade na tla.

Aktivnost zaradi
problematike pasjih
iztrebkov:
Pred nekaj leti smo Izdelali lične nalepke,
ki opozarjajo lastnike hišnih ljubljenčkov,
da živalske iztrebke, do katerih pride na
javnih in privatnih površinah, počistijo.
Ugotavljamo, da je stanje iz leta v leto
boljše in se zahvaljujemo vsem, ki temu
sledite.

KER SEM TVOJ,
POČISTI ZA MENOJ!
Hvala!
KS Šmihel želi opozoriti na higienski, zdravstveni in estetski
problem pasjih iztrebkov na javnih in privatnih površinah.
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PRISTNO SRCE
Šmihela
Portreti naših krajanov ŠIROKO SRCE ŠMIHELA
Naše interno glasilo Šmihelčan
bazira na pomembni rubriki SRCE
ŠMIHELA, katere cilj je, da se s
portreti krajanov bolje spoznamo
med sabo. Mnogokrat slišimo
besede; nimam časa, se mi mudi...
Vsakdanje skrbi in obveznosti nas
obremenjujejo in odtegujejo od možnosti, da bi nekaj naredili tudi za obogatitev
nas samih, za sprostitev, za druženje in spoznavanje
ljudi - sosedov, ki bivajo v naši soseski, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, vendar se med samo ne poznamo.
Pred petimi leti smo vam v našem lokalnem glasilu Šmihelčan,
pod rubriko SRCE ŠMIHELA, predstavili razna društva in organizacije, ki delujejo humanitarno, potem športnike, glasbenike,
kulturnike, pa podjetnike oz. uspešne managerje in lani krajane,
ki so pravi, pristni Šmihelčani.

Letošnja rdeča nit glasila krajanov
''Šmihelčan 2016'' bo predstavitev
posameznikov, ki so v preteklosti
vodili oziroma se nadpovprečno
aktivno vključevali v delo PGD
Šmihel, KORK Šmihel, KS Šmihel
ali še kakšne inštitucije našega
kraja, pod naslovom ŠIROKO SRCE
Šmihela.
Člani uredniškega odbora smo
vsako leto, ko pripravljamo nabor kandidatov, katere vam predstavljamo, znova in
znova presenečeni. Vse bolj ugotavljamo, da smo po
kvaliteti krajanov najbolj bogat kraj. Koliko imamo talentov, podjetnikov, koliko je humanih ljudi med nami, kakšno
bogastvo kraja je v ljudeh,….prepričajte se tudi sami.
V nadaljevanju vam predstavljamo le del naših krajanov s
pristnim širokim srcem, ki so v preteklosti veliko prostega časa
in dobre, volje brez nadomestila, poklonili v dobrobit kraja in
krajanov.

JOŽE BUTALA,
dolgoletni predsednik PGD Šmihel
Čeprav v Novem mestu živi že več kot 40
let, Jože Butala še vedno noče skriti belokranjskega naglasa. Dolgoletni predsednik
PGD Šmihel pač ni človek, ki bi zatajil
korenine, za seboj rušil mostove ali trgal
spletene vezi. Nasprotno, vedno znova
se vrača tja, kjer je pustil svoj pečat, in v
desetletjih humanitarnega ter družbenega
dela je bilo vsega tega veliko.
Gasilskemu »Na pomoč« je zvest že od leta
1956, ko je streljaj od rodnega Otovca, kot
11-letni fant podajal strešnike pri prekrivanju med vojno uničenega gasilskega
doma na Talčjem Vrhu. Po končani osnovni
šoli ga je pot odpeljala od doma. V Novo
mesto je priše leta 1968, ko se je zaposlil
v IMV. V IMV-ju ni pozabil na svoje prvo
gasilsko društvo na Talčjem Vrhu v katerem je deloval od 1956 do 1962. Društvo
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je po Jožetovi zaslugi prišlo do dobrega
kombija.
Leta 1972 je z ženo Jožico v Šmihelu
zgradil hišo in si ustvaril družino. Kljub
velikim obveznostim si je našel čas tudi za
Šmihelske gasilce.
Z njimi je začel sodelovati leta 1975 pri
obnovi gasilskega doma. Šmihelčani so v
zagnanem Jožetu prepoznali pripravnega
in sposobnega človeka in leta 1982 je že
postal predsednik gasilskega društva.
Pod njegovim vodstvo je v športni dvorani
Leona Štuklja društvo organiziralo v treh
zaporednih letih dobrodelne koncerte »Z
domačo glasbo na pomoč« . S pridobljenimi sredstvi in s sredstvi donatorjev so
kupili večnamensko vozilo Renault GVC
16-24, kasneje pa še šest kolesnik TAM s cisterno za prevoz vode in gašenje. Poskrbel
je tudi za obnovo gasilskega doma. Takrat

Š I ROKO S RC E Š m ih ela
so dobili tudi svoj prostor KORK Šmihel.
Ob ustanovitvi skupine za samopomoč
starejšim pod imenom »Korenine«, ki
deluje pod okriljem Medgeneracijskega
društva Žarek Novo mesto, pa te prostore
enkrat tedensko od novembra 2008 koristijo tudi oni.
Tudi kultura mu ni bila tuja. Že v 70. letih
je bil ustanovljen gasilski pevski zbor
PGD Šmihel katerega član je bil tudi Jože.
Kot predsednik gasilskega društva, je v
30 letnem delovanju v zboru pomagal
pri izvedbi treh srečanj Gasilskih pevskih
zborov v Novem mestu. Zadnje je bilo leta
2006 na osnovni šoli Drska. Udeležili so se
ga najvišji predstavniki GZS Slovenije in
mestne občine Novo mesto.
V sodelovanju s KS Šmihel je Jože veliko
pripomogel, da se je v gasilski dom
namestil bankomat NLB. To je bila velika
pridobitev za krajane Šmihela in njegovo
okolico.
Da je bilo njegovo delo pod njegovim vodstvom res opazno potrjuje tudi Občinsko
priznanje ''GRB mestne občine Novo mest'',
katerega je društvo dobilo leta 2011.
Z veliko zagnanostjo je del svojega prostega časa namenjal društvu vse do leta 2013,

ko je na rednem letnem občnem zboru na
lastno željo dobil razrešnico predsednika
društva, istočasno pa je bil imenovan za
častnega predsednika društva.
Ob koncu pa še njegova misel: »En predsednik ne pomeni nič, a društvo brez
predsednika pa tudi ne more delovati.
In ob koncu naj strnem misel, da mi ni

bilo žal nobene ure, ki sem jo vložil v
dobrobit gasilcev Šmihela na kulturnem,
operativnem ter humanitarnem področju
našega kraja. Kljub spremembi političnega sistema in časa v katerem živimo, nas
gasilce tudi zdajšnji pohlep neoliberalizma
ni spremenil – saj do sedaj ne. Z gasilskim
pozdravom »NA POMOČ«.

Milena.Š.

LOJZE KOČEVAR,
nekdanji predsednik KS Šmihel, (1934-2002)
Lojze Kočevar je bil rojen v Beli krajini. Ob
prihodu na Dolenjsko se je najprej zaposlil
v KZ Škocjan, nato je nekaj let delal v IMVju, kasneje pa se je zaposlil v Tovarni zdravil
Krka, kjer je služboval vse do upokojitve.
Šmihelčan je postal leta 1974, ko se je s
svojo družino preselil v novo hišo.
Kljub družinskim obveznostim in službenim opravilom se je udejstvoval tudi v
pogledu izboljšave krajevnega in širšega
značaja. Poleg volje in znanja se je izkazal
kot dober organizator pri urejanju krajevne problematike. Bil je eden od pobudnikov pri novoustanovljenih krajevnih
skupnostih in vsled njegove zagnanosti
bil izvoljen v osemdesetih letih, za predsednika Krajevne skupnosti Šmihel.
Pod njegovim vodstvom je primestni
predel Šmihela doživel znaten razvoj, bil
je pobudnik izgradnje kanalizacijskega
omrežja, telefonije, javne razsvetljave,

asfaltiranja posameznih ulic in cest in še bi
lahko naštevali.
Imel pa je posluh tudi za kulturno dejavnost, saj je ni bilo prireditve v Šmihelu, da
je ne bi tudi sam osebno podprl.
Prostovoljni gasilec je postal leta 1978.
Njegova srčna pripadnost gasilstvu se je
začela že v njegovem otroštvu. V gasilski
organizaciji so njegove organizacijske
sposobnosti hitro opazili in tako je bil leta
1991 izvoljen za predsednika gasilskega
društva Šmihel. V svoji enajstletni predsedniški karieri je skupaj z ostalimi člani
upravnega odbora dosegel pomemben
napredek, tako pri razvoju in opremljenosti prepotrebne gasilke opreme, kakor tudi
na področju izobraževanja. Zavedal se je
pomembnosti posodobitve gasilske opreme. Tako je v času njegovega mandata
društvo nabavilo sodobno gasilsko vozilo,
zgradila se je nova garaža, povečala sejna
december 2014
2016
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soba in se nabavila marsikatera potrebna
gasilska oprema in še bi lahko naštevali.
Vsakemu je znal prisluhniti in ga s spodbudnimi besedami in nasmehom opogumiti
za delo v zastavljenih akcijah.
Za svoje zasluge je prejel številna gasilska
priznanja in odlikovanja. Vse njegove zasluge so zapisane v zgodovino gasilskega
društva.
Tudi njegova žena Martina ga je v tem
podpirala in ni ostala križem rok. Tudi
sama se je vključila v prostovoljstvo in

leta 1997 prevzela funkcijo predsednice
Krajevne organizacije rdečega križa
Šmihel in v njem predsedovala vse do leta
2007. Za njeno humano delo je dobila ob
odhodu iz organizacije priznanje RK Novo
mesto.
Milena Š.

Pesem, ki jo je, v slovo Lojzetu Kočevarju,
napisal takratni tajnik PGD Šmihel, Franc
Pavlakovič

Slovo je žalostno – boleče,
ker se ne bova vidla več
le na grob ti bom prižigal sveče
deset je skupnih let zdaj preč.
Ti bil predsednik moj si pravi,
sem tajnik tvoj bil vedno vdan,
usklajena sva bila po naravi,
ko gasilski sva krojila plan.
Ko načrtovala sva gasilske seje
ob tem odnos naš ni bil sprt,
le prijateljstvo iz njega veje,
ga pretrgala je kruta smrt.
Danes žalosti je dan,
kaj naj rečem v znak slovesa,
ah ti gasilski veteran,
zaslužil res si raj-nebesa.
Šmihel, 13.12.2002

Lojze v gasilskem domu Šmihel (7.5.2001)
Martina in Lojze Kočevar (2001)

PAVLA KOPRIVNIK,
dolgoletna prostovoljka v PGP Šmihel in KORK

Pavla Koprivnik se je rodila leta 1940, kot
četrti otrok v številčni družini Kastelic v
Žabji vasi. Do leta 1963 je živela doma,
potem pa jo je ljubezen pripeljala v Šmihel
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k Koprivnikovim, kjer si je ustvarila družino
in tam domuje še danes.
S prostovoljstvom se je začela ukvarjati
leta 1964, ko se je včlanila v PGD Šmihel.
V gasilskem društvu je bil zelo aktiven
tudi njen mož Herman, ki je bil dolga leta
poveljnik društva, uspešen tekmovalec in
gospodar doma vse do svoje smrti leta
2002. K njeni odločitvi za prostovoljstvo pa
sta prispevala tudi njena tašča Ana in tast
Lojze, saj sta bila tudi ona dva prostovoljna
gasilca.
Pri gasilcih vedno rada priskoči na pomoč
pri urejanju doma, pri pripravah na razne
proslave in prireditve. Leta 2004 je začela
tudi aktivno tekmovati. Dve leti je tekmovala za članice, kasneje leta 2006, ko je bila
ustanovljena tekmovalna ekipa veterank
pa se jim je pridružila. Tekmovalna skupina
je zelo uspešna, saj je v desetih letih osvojila mnogo pokalov in priznanj.

Gasilsko tekmovanje
Avtorally, 2008

Š I ROKO S RC E Š m ih ela
Gospa Pavla pa ni dejavna samo na področju gasilstva,
aktivno že skorja 50 let sodeluje tudi pri Krajevni organizaciji Rdečega križa Šmihel. V okviru prostovoljstva pri
rdečem križu obiskuje starejše, ki so pomoči potrebni,
vsako leto pobira članarino in ob novem letu raznese
skromna darila, katera RK nameni starejšim ob novoletnih praznikih.
Pavla rada pove, da so bili časi, ko je začela delovati v
KORK-u veliko boljši kot danes. Ljudje so bili bolj odprti
in pripravljeni pomagati. V današnjih časih, pa so ljudje
bolj zaprti vase, saj jim naporni delovniki jemljejo veliko
časa in energije.
Kljub vsemu pa jo prostovoljstvo osrečuje in rada pomaga ljudem, ki so pomoči potrebni in svojo poslanstvo bo
izpolnjevala vse dokler ji bo dopuščalo zdravje.

Milena Š.

KORK Šmihel na obisku pri Ani Rozman - 100. roj. dan (5.4.2013)

ANGELCA KRISTAN,
nekdanja predsednica KORK
Angelca je bila rojena v Novem mestu leta
1949. V gimnazijskih letih je spoznala tudi
svojega moža Franca, kateri se je preselil iz
Gorenjske na Dolenjsko zaradi zaposlitve v
Tovarni zdravil Krka. Po končani šoli sta se
poročila, nekaj let živela pri njej na Grmu,
nato pa v Krkinem stanovanju na Šegovi.
Leta l979 pa se je štiričlanska družina
preselila v svojo hišo, katero so zgradili v
Šmihelu.
Poleg službe in družinskim obveznostim
se je Angelca že leta 1980 začela ukvarjati
s prostovoljstvom, ko je prevzela funkcijo
predsednice v Društvu prijateljev mladine
Šmihel. Skrbeli so predvsem za predšolske
otroke in otroke nižjih razredov osnovne
šole. Za njih so organizirali razna druženja, izlete, piknike, peljali so jih tudi v
gledališče v Ljubljano. Leta l988 je pustila
funkcijo predsednice. Ker ni bil nastavljen
novi predsednik je društvo počasi nehalo
delovati.
Leta 2006 pa jo je takratna predsednika
Krajevne organizacije Rdečega križa
(KORK) Šmihel Martina Kočevar pregovorila, da je funkcijo prevzela Angelca.
Na občnem zboru KORK-a je tako bila
izvoljena za predsednico. To funkcijo je
opravljala odgovorno in z vso srčnostjo,
saj je marsikateri družini in posamezniku
ponudila pomoč. Delo se je opravljalo v
skladu s programom Območnega združenja RK Novo mesto. Glavne aktivnosti so
bile spodbujene iz strani OZRK; tako smo

vsako leto organizirali v mesecu marcu
strokovno predavanje v gasilskem domu
Šmihel, vsako jesen srečanje starejših
občanov v Osnovni šoli Šmihel, novoletne
obdaritve starejših, redne in izredne prehranske pakete za posameznike in družine.
Vse to pa ne bi uspela brez pomoči pridnih
aktivistk KORK-a. Sodelovanje z OZRK in
aktivistkami KORK-a je bilo vseskozi korektno in prijetno.
Pod njenim vodenjem je KORK pridobila
prostore v gasilskem domu. V teh prostorih enkrat mesečno sestankuje odbor.
Dvakrat letno se v teh prostorih opravlja
tudi meritev holesterola in sladkorja. Za
prostore se zahvaljuje takratnemu predsedniku Jožetu Butali, da je imel razumevanje za delo in potrebe KORK-a.
V zadnjem času je navezala stike tudi z
šmihelskimi Romi. Nanjo se je obrnilo
nekaj Romov katerim je po svojih močeh
pomagala k izboljšanju njihovega socialnega in bivalnega stanja. Ni jim pomagala
sama, ob teh akcijah je spoznala, da so
nekateri ljudje pripravljeni pomagati tudi
Romom. Na pomoč ni pristopila samo v
smislu materialne pomoči, ampak jim
je tudi pomagala v smislu osveščanja v
raznih situacijah, katerim sami niso bili kos.
Po dveh mandatih vodenja, si je želela
zamenjavo in da v KORK-u Šmihel zaveje
nov veter, tako je leta 2014 pregovorila za

to funkcijo aktivistko Brigito Juršič, ki jo je
tudi nadomestila.
Da je vsa ta leta lahko opravljala prostovoljna dela, ji je bil v veliko oporo mož,
saj je večino administrativnih del, kot je
pisanje poročil, vabil, statistke itd.. opravil
prav on, za kar se mu prav lepo zahvaljuje.
Angelca je še vedno aktivistka in z enako
zagnanostjo pomaga, tam kjer se pokaže
potreba po pomoči.
Ker pa je velika ljubiteljica živali svoj prosti
čas rada nameni tudi za vsakodnevni
sprehod s kužkom.
Za zaključek pa doda še to: »Če si srčen, če
imaš posluh do bližnjega in okolico vedno
lahko pomagaš. Za nobeno uro mi ni žal,
ki sem jo podarila ljudem v stiski.«

Milena Š.
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IGOR HROVATIČ,
nekdanji predsednik KS Šmihel

Igor je »Šmihelčan« že od samega rojstva,
stanujoč, od leta 1995 na Škrjančah, kjer si
je na domačiji svojega očeta izgradil hišo.
Pred tem je bival v Šmihelu.
Bil je predsednik KS Šmihel od 1996 do
2002. Kot dipl. kmetijski inženir, zaposlen
na Ministrstvu za kmetijstvo (vodja sektorja za razvoj podeželja) je s pomočjo

državnih sredstev iz CRPOV (Celostni
Razvoj Podeželja in Obnova Vasi), v svojem
mandatu poskrbel za izvedo preplastitev
lokalne ceste Škrjanče – Boričevo za kar so
mu krajani zelo hvaležni. Dejal je, da je v
svojih dveh mandatih dobro sodelovanje z
organizacijami v KS, tako s PGD, KORK, OŠ
Šmihel, kakor tudi z župnijo Šmihel. tako,
da je še danes vzorno sodelovanje tudi
plod njegovega dela.
Igor si je poleg stanovanjske hiše na
Škrjančah uredil tudi intenziven sadovnjak
na 70 arih površine in bil vrsto let največji
sadjar našega kraja. Zaradi ljubezni do
sadjarstva je bil ustanovitelj Sadjarskega
društva naše regije, ki je pod njegovih
vodenjem postalo zelo aktivno. Žal pa
delo v Ljubljani in sadjarstvo, ki zahteva
celega človeka ni šlo v nedogled, zato je
sadovnjak pred nekaj leti izkrčil.
Ker profesionalno deluje na področju
kmetijstva še danes (od leta 1997 do sedaj
je zasedal različne vodilne položaje na
Ministrstvu za kmetijstvo in njegovih strokovnih inštitucijah, med drugim je bil tudi
direktor Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije, danes pa je na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja) ocenjuje, da bi
lahko v razvojnem smislu izkoristili status

KS Šmihel. Za dele KS, ki ležijo izven table
mesta Novo mesto (Škrjanče, Boričevo),
lahko tudi z njegovo pomočjo kandidirali na določena tovrstna sredstva. To so
različni razpisi programov za razvoj podeželja in tudi razpisi iz EU sredstev. Izrazil je
pripravljenost po tovrstnem sodelovanju
in ponudil roko pomoči, kar seveda s
hvaležnostjo sprejemamo. Ob vprašanju,
za kakšne projektno konkretno meni, da bi
lahko kandidirali, kot lokalna skupnost, je
naštel nekaj možnih razpisov, ki bi prišli v
poštev za naš kraj in sicer za sofinanciranje
projektov:
1. izgradnja pločnikov od Košenic – mesta
in do vasi;
2. razširitev javne razsvetljave po Škrjančah
in naprej do hiš nad Škrjančami:
3. ureditev učne peš poti Košenice
– Boričevo in ob izviru potoka pod
Škrjančami ureditev neke vrste družabnega prostora:
4. izgradnja kanalizacije Škrjanče in povezava na obstoječo kanalizacijo Urbanje,….
Skratka, Igor, nadvse bomo veseli tvoje pomoči pri zagotavljanju tovrstnih sredstev
ter pri izvedbi projektov.
M.Š.

ANTON PROGAR,
dolgoletni predsednik Planinskega društva KRKA Novo mesto in Sveta KS Šmihel
Anton Progar, krajan iz Košenic, je aktivni prostovoljec že iz srednje šolskih dni.
Bil je vaditelj in aktivni član v različnih
športnih društvih, tudi v vodilnih organih. Ko se je leta 1965 zaposlil na takratni
Vajeniški šoli, je uspešno vodil krožek
mladinske organizacije RK, pripravil
številne tekmovalne ekipe prve pomoči,
vzgojil veliko darovalcev krvi, ki so še danes aktivni krvodajalci. Od leta 1968 do
upokojitve je vodil planinsko skupino na
šoli. Po njegovi zaslugi je bilo vzgojenih
mnogo generacij planincev, vodnikov,
markacistov, varuhov gorske narave in
predvsem ljubiteljev narave in ohranjene le te. Kot pedagoški delavec jo vodil
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številne tabore in počitniške kolonije za
mlade v času šolskih počitnic.
Anton Progar je član Planinske zveze
Slovenije od leta 1958. Leta 1968 pa
se je včlanil v Planinsko društvo Novo
mesto, katerega član je še danes. Je vodnik kategorije A, B in D z mednarodno
licenco. V tem času je poleg vodenja
vseh generacij opravljal tudi različne
funkcije v različnih odsekih in UO. Bil
je eden od pobudnikov ustanovitve
največje pohodniške skupine Gorjanski
Škratje in Gorjanske Gospodične, v kateri je vključenih blizu 3000 pohodnikov,
ki so v dvajsetih letih obiskali Gorjance
183 132 krat. Kot njen predsednik se ves

Š I ROKO S RC E Š m ih ela
čas prizadeva za zdrav način življenja
in varovanja gorske narave. S svojim
načinom življenja pa je tudi svetal zgled
odnosa do narave in ohranjanja vitalnosti tudi v poznih letih. Na Gorjance gre v
povprečju vsak drugi dan.
Po upokojitvi je postal še aktivnejši.
Zelo kvalitetno in kontinuirano vodi vse
generacije planincev. Ture zelo zanimivo
pripravi in izvede strokovno. Vedno je
pripravljen sodelovati na društvenih
akcijah, kot so čistilne akcije, popravilo
poti, urejanje oglasne deske, pomoč
mentorjem na šolah, vodenje športnih
dni, promocija društva in zbiranje finančnih sredstev za delo društva. Med
vodenimi je priljubljen vodnik, med
vodniki in mentorji pa strokoven, delaven, zanesljiv in prijeten sodelavec.
Nepogrešljiv je kot tehnični vodja na
planinskih taborih in več dnevnih turah.
Redno aktivno sodeluje na sestankih
odsekov kot vodnik. Na pohodih pogosto organizira različne kvize in družabne igre in s tem popestri dolgočasne
vožnje. Je nepogrešljiv predavatelj in
organizator različnih tem v planinski šoli.
Z njim je zelo prijetno sodelovati, nikoli
ne odkloni sodelovanja in pomoč. Za
planinstvo se razdaja na
vseh segmentih.
Zadnjih sedem let
zelo uspešno vodi
kot predsednik
Planinsko društvo
Krka Novo mesto, ki
šteje od 800 do 1000
članov. Med njegovim
vodenjem je bila odmevnejša obnova
Planinskega doma pri Gospodični na
Gorjancih. S pomočjo evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje, Krke tovarne zdravil, MO Novo mesto, Komunale
Novo mesto in drugih manjših sponzorjev in donatorjev je bila obnovljena: terasa, skupna ležišča, centralno ogrevanje,
gostinski del, skladišča, sanirana zadnja
stena doma, vgrajena najsodobnejša čistilna naprava, urejena učna pot Trdinov
vrh in drugo. Tudi zaradi teh prizadevanj
je postal Planinski dom pri Gospodični
na Gorjancih eden najbolj urejenih in
obiskanih v Sloveniji. Vsako leto nameni
društvu več sto prostovoljnih ur dela.
Je aktiven tudi v Krajevni skupnosti
Šmihel, kjer je član sveta KS že četrti
mandat. Nepogrešljiv je pri nastajanju
glasila Šmihelčan. Vodi številne pohode

Anton Progar, dobitnik nagrade Mestne občine Novo mesto za delo na
humanitarnem področju, 2016

Tone, pred Gospodično na Gorjancih, ko skoraj ni dneva, da ne bi prišel do nje peš iz
doline

pri upokojencih, krajevni skupnosti,
območnem združenju RK, Dnevno varstvenem centru Novo mesto, Zvezi
slovenskih častnikov in drugod.
Zaradi izjemnega oz. prostovoljnega
dela v preteklih desetletjih je prejel številna priznanja. Je dobitnik bronastega,
srebrnega in zlatega častnega znaka
Planinske zveze Slovenije, najvišjega priznanja PZS za delo z mladimi »Mladina
in gore«. Na lokalni ravni pa je prejemnik
bronaste, srebrne in zlate Bloudkovega
značke za delo na področju športa.
Zaradi vsega naštetega je Mestna občina
Novo mesto, krajanu Tonetu in našemu

dolgoletnemu kolegu v Svetu KS, letos
podelila nagrado za pomembnejše
trajne uspehe na področju planinstva in
prostovoljstva, Planinska zveza Slovenije
pa spominsko plaketo ob življenjskem
jubileju – 75 let.
Čestitamo Tone, želimo pa ti tudi v
nadalje veliko zdravja ter osvojenih
planinskih tur, tvoji kolegi, člani Sveta
KS Šmihel!

M.Š.
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DARKO POŠTRAK
in njegov kuža – reševalni par
V mesecu novembru 2016 je bilo v Avstriji
organizirano testiranje vodnikov reševalnih
psov po programu MRT (Mission Readiness
Test) pod okriljem Mednarodne organizacije
reševalnih psov IRO (International Rescue
Dog Organisation), ki se ga je udeležil naš
krajan s Košenic Darko Poštrak s svojim
psom Mikom. Gre za najzahtevnejši preizkus vodnika in reševalnega psa za delo na
ruševini. Iz Enote reševalnih psov Slovenije
(ERPS) so se preizkusa udeležili 4 vodniki,
izmet teh udeležencev so preizkus opravili
trije vodniki ERPS.
Kako je potekal preizkus?
V 48. urah smo opravili štiri nočna in tri
dnevna iskanja na ruševinah ter 10 km
pohod z orientacijo. Med temi aktivnostmi
preverjajo teoretično in praktično znanje
iz prve veterinarske pomoči, vrvne tehnike
in poznavanje mednarodnih smernic OZN
Inserag za iskanje in reševanje. Gre za veliko
fizično in psihično obremenitev za vodnika
in psa ter za njuno povezano in usklajeno
delovanje.
Pri preizkusu morata sodelovati vodnik in
pes, ker je uspešnost odvisna od obeh. Če
skušam razporediti je približno 70 % odvisno
od psa in 30 % od vodnika, morata pa biti
oba uspešna. Na vsakem delovišču ocenjujejo mednarodni sodniki in ocenjevalci.
Kdo se lahko udeleži preizkusa?
Na preizkus te prijavi nacionalna organizacije kar pomeni, da moraš imeti že precej
predznanja, izpitov, preizkušenj in izkušenj.
Preizkus izgleda praktično tako, da ti sodnik
najprej pove »zgodbo« objekta (kaj je bilo
v njej, koliko ljudi je lahko pogrešano ipd.),
nato te seznanijo z nevarnostmi in na koncu,
kje se lahko giba pes in vodnik. To pomeni,
da mora biti pes zelo samostojen pri delu in
na drugi strani vodljiv, saj ga lahko vodnik
usmerja samo na daljavo. Istočasno moraš
vedno opazovati psa, ki sicer najdbo »živega« človeka (v teh primerih markerjev) najavlja z laježem. Vsako najdbo prijavi vodnik,
ki mora tudi pokazati, kje se približno nahaja
marker, pri tem pa moraš upoštevati smer in
moč vetra, sestavo ruševine ipd.
Kaj pomeni opravljen preizkus?
Z uspešno opravljenim preizkusom pridobiva certifikat IRO MRT, ki nama omogoča delovanje v mednarodnem okolju in članstvo
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v slovenski enoti za hitre intervencije civilne
zaščite na nivoju države.
Pri tem gre za pomoč okoljem oz. državam
po celem svetu, kjer je prišlo do potresa ali
druge nesreče s porušitvijo zidanih objektov.

Koliko je teh parov v našem območju?
Zaenkrat sem edini vodnik reševalnega psa,
ki ima opravljen MRT preizkus za ruševino z
območja Dolenjske, Bele krajine, Posavja in
Zasavja.
Na katerih humanitarnih področjih sta
še aktivna?
Redno delujeva v območni enoti za
Dolenjsko, Belo krajino, Posavje in Zasavje,
kjer se udeležujeva iskanja pogrešanih oseb
v naravi. Največkrat gre za iskanje pogrešanih starejših oseb, otrok, tudi nabiralcev
gozdnih sadežev, ki odidejo v neznano smer
ali se izgubijo. Do sedaj sva bila v 12 iskalnih
akcijah. Ob tem moram poudariti, da Mike in
tudi drugi reševalni psi, iščejo žive ljudi in ne
nakazujejo mrtvih oseb. Kaj vse zmore pasji
smrček si ljudje zelo težko predstavljamo, je
pa zaenkrat najučinkovitejši način reševanja
in iskanja ljudi. Nobena tehnika še ni prišla
tako daleč.
Kakšen je bil tvoj motiv, da si se odločil
za reševalca in za pasmo psa?
Moj reševalni pes je pasme Border Collie ali
po slovensko škotski mejni ovčar, ki je star 6
let. Odločitev za delo reševalca sem se odločil ob nabavi psa pri instruktorici za reševalne pse Jani Graberski. Ob tem me je sicer
seznanila z delom, vendar si nisem mislil, da
je potrebno toliko dela in treningov. Pri tem
moram poudariti, da gre za način življenja,
saj je potrebno vlagati ogromno časa in na

drugi strani tudi precejšna lastna sredstva,
saj gre za prostovoljno delo, brez plačila.
Z Mikom treniram reševanje od takrat, ko
sem ga dobil. Včlanil sem se v Klub K-9 v
Novem mestu, kjer tudi deluje enota za
usposabljanje reševalnih psov. Po treh
letih treningov sva pričela opravljati izpite
in to iskanje zasutih v ruševinah, iskanje
pogrešanih oseb in iskanje zasutih v snežnih
plazovih. Za vse to sva opravila izpite na
nacionalni ravni, kasneje pa potrjevala še na
raznih prireditvah doma in v tujini.
Pot do reševalnega psa traja 3 do 5 let, lahko
tudi več.
So morebiti poleg treningov in izpitov
še kakšna tekmovanja?
Tekmovanj je kar precej po raznih evropskih državah, ki se jih tudi udeležujeva.
V letošnjem letu sva bila izbrana tudi na
svetovno prvenstvo, ki je bilo septembra
v italijanskem mestu Torino. Na preizkušnji
iskanja pogrešane osebe v gozdu sva
zgrešila markerja in zato na koncu nisva bila
uvrščena, s samim iskanjem in poslušnostjo
pa sem bil zelo zadovoljen. Pri tem je bila
napaka z moje strani, ker nisem poslal psa
na eno manjše območje. Od 48 udeležencev
je bilo uvrščenih 15 vodnikov s psi. Kolega iz
Celja se je uvrstil na tretje mesto.
Ali bi se še enkrat odločil za to pot?
Vsekakor je moj odgovor da, saj je to, kot
sem že omenil, način življenja. Je zahtevno,
vendar je to vse povrnjeno z uspešnim
delom.

Tomaž Kocuvan
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Usmiljeni Bog!
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla
skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni
hotel osramotiti,
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel
in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega
Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo
Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov
angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je poznal, dokler ni rodila sina; in imenoval ga je Jezus (Mt 1,18-25).
V preteklem cerkvenem letu smo v katoliški Cerkvi obhajali Leto Božjega usmiljenja
z namenom, da bi se bolj zavedali, kako
veliko milost vedno znova prejemamo od
Boga, ko nam izkazuje usmiljenje.
Usmiljenje je osnovna človeška vrednota,
ki jo vsi potrebujemo. Kakšno olajšanje občutimo v trenutku, ko je nekdo usmiljen do
nas. Usmiljenju vedno sledi odpuščanje. Ni
odpuščanja brez usmiljenja in tudi usmiljenje ni pravo brez odpuščanja.
Tega pa se lahko učimo od Boga, ki je
do nas neskončno usmiljen. Odlomek iz
Matejevega evangelija na začetku tega
sestavka nam kaže ravno to. Bogu ni vseeno kako ljudje živimo. Ni mu vseeno, če
med ljudmi vladajo prepiri, nesoglasja ali
celo sovraštvo. Ravno zato je izkazal svoje
veliko usmiljenje na najbolj možen način:

k ljudem je poslal svojega Sina Jezusa, da
bi človeštvo doživelo njegovo odrešenje.
Izbral mu je človeško mater in Jožefa, krušnega očeta, ki sta ga vzgajala v človeški
družini. Ravno ob božičnih praznikih se
učlovečenja Božjega Sina ljudje vsako leto
na različne načine spominjamo.
V Jezusovi človeški družini je bilo prisotno
usmiljenje, kar lepo nakazuje citirani
evangeljski odlomek. Če tega nebi bilo, bi
Marija zavrnila Božje sporočilo, ki ji ga je
poslal po angelu, da bo postala Jezusova
mati. Prav tako bi tudi Jožef brez usmiljenja
grobo zavrnil Marijo in jo osramotil pred
vsemi ljudmi.
K temu smo povabljeni vsi brez razlike.
Pa vendar ni vedno tako. Na svetu je še
vedno prisotno sovraštvo, vojne, prepiri,
nesoglasja … Tudi mnoge družine v naši
neposredni bližini doživljajo vse to in ne
najdejo skupnega prijateljskega jezika in
soglasja. Ljudje vedno znova v svoji zaslepljenosti zavrnemo vabilo k usmiljenju
in prijateljstvu. Naj nas prihajajoči božični

prazniki spomnijo na bistvo božiča. Na to,
da je na svet prišel Bog, da bi nas odrešil in
nas spomnil, da prepir ne prinaša veselje,
zadovoljstvo in mir. Če želimo preseči te
boleče zamere, je potrebno velikokrat iti
tudi preko sebe, preko svojega ponosa in
usmiljeno sprejeti tudi drugačno mnenje
in drugačnega človeka, kakor smo si ga mi
predstavili v svojih zamislih.
Ob letošnjem prazniku Jezusovega rojstva
pokleknimo tudi mi k jaslicam, se zazrimo
v obraz novorojenega deteta in povejmo
Bogu, kateri so naši strahovi, naši izgubljeni boji, naše rane… Kaj je vse tisto, kar
potrebuje odrešenja. Morda bomo to letos
naredili prvič, a naj postane navada. Da bi
od vsakega pogovora z Bogom šli z vsaj
malo več luči, z vsaj kančkom upanja več
v svoj vsakdan.
Blagoslovljen božič vam želim.
Igor Stepan, župnik
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Kulturni kotiček Osnovne šole Šmihel
RASTOČA KNJIGA OŠ
ŠMIHEL
Ideja o Rastoči knjigi, ki med drugim
Slovencem sporoča, da je v znanju naša
moč, je nastala ob prehodu v novo tisočletje, v času pomembnih obletnic – desete obletnice nove države, tisočletnice
Brižinskih spomenikov, štiristo petdesetletnice prve slovenske knjige, dvestoletnice Prešernovega in Slomškovega
rojstva. Zamisel Novomeščana dr. Janeza
Gabrijelčiča, da bi postavili pomnik knjigi, so podprli številni somišljeniki s področja znanosti, kulture, gospodarstva,
cerkvenih inštitucij in drugi. Pokrovitelj
projekta je Državni svet Republike
Slovenije.
Na OŠ Šmihel smo prepoznali močno
sporočilnost simbolike Rastoče knjige,
ki poudarja pomen knjige, kulture in
znanja kot vodilo človekovega razvoja in
spodbuja k človekovi rasti, medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in dobremu,
zato smo se v letošnjem šolskem letu
pridružili široki družini ustanov, vključenih v edinstven vseslovenski projekt
Rastoča knjiga. Naša vsakodnevna
prizadevanja smo usmerili k ciljem, da
bi naši učenci poleg kvalitetnega znanja
pridobili vrednote, jih gojili, spoštovali
in živeli ter z njimi bogatili najprej sebe,
potem pa tudi svojo družino in širšo
skupnost. Dr. Gabrijelčič je zapisal »Naj
ne mine dan, da ne bi naredili česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo
skupnost.« Na to nas vsak dan spomni
kipec Šmihelčanke z Rastočo knjigo, ki
ga je ustvarila devetošolka Tjaša Guštin,
in smo ga postavili v avli šole. Kipec, ki
poveličuje knjigo kot vir znanja bo vsako
leto rastel (vsako leto za en podstavek in
novo spodbudno mislijo) simbolizira
rast v smislu pridobivanja novih znanj in
vrednot.
Da bi lahko naredili nekaj dobrega za
svojo ožjo in širšo skupnost, jo je treba
najprej dodobra spoznati. Prav to smo
storili tudi mi. Najprej smo spoznavali
zgodovino naše šole, ki je leta 2014
praznovala 150-letnico svojega obstoja.
Od leta 1864, ko je v cerkovnikovi hiši v
Šmihelu učitelj Karol Krištof prvič stopil
pred svoje učence in začel pisati 150-letno zgodovino šole vse do danes je šola
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doživljala velike spremembe, vsebinske,
organizacijske in vodstvene saj se je
najprej delila na deško in dekliško šolo,
rasla od enorazrednice do osemletne in
9-letne osnovne šole. Spreminjala je ime
(ljudska šola, OŠ Milka Šobar Nataša, OŠ
Šmihel) in v določenem obdobju, zaradi
večjega števila učencev, delovala na
več lokacijah. Trdna in ponosna je šola
preživela tudi obe vojni. Ponosni smo, da
je leta 1997 OŠ Šmihel postala prva šola
na Dolenjskem, ki je dobila UNESCOV
certifikat. Delovanje v duhu strpnosti in
sodelovanja, sprejemanje drugačnosti,
skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika so bili vedno cilji šmihelske šole,
ki jih želimo nadgraditi s plemenitimi
cilji Rastoče knjige.
Prizadevamo si, da bi se bolj povezali z
lokalnim okoljem, da bi učenci poznali
Šmihel in vasi, ki spadajo v šolski okoliš,
zato so raziskovali izvor imena Šmihel. Pri

v delavnicah, kjer bi še bolj spoznali kraj
in lokalne ustvarjalce, da bi pripravili posebno prireditev, športni dan oz. pohod
po mejah šmihelske župnije, da bi imeli
Mihaelov zajtrk, da bi obiskali cerkev in
bi jo gospod župnik predstavil. Kar nekaj
učencev pa je tudi predlagalo, da bi imeli
29. septembra prost dan.

tem jim je pomagal tudi gospod župnik
Igor Stepan, ki je skupini učencev predstavil cerkev sv. Mihaela in spregovoril
o njeni zgodovini. Na šoli je zrasla ideja
o tem, da bi vsako leto imeli Mihaelov
dan, ki bi bil dan sproščenega druženja
tako učencev, zaposlenih kot tudi staršev in drugih ljudi iz lokalnega okolja.
Vsi učenci so bili povprašani, kako bi si
želeli preživeti Mihaelov dan. Učenci so
največkrat predlagali, da bi si želeli delati

Ponosni smo, da so bili nekateri učenci
naše šole. Dr. Peter Kapš je avtor številnih
strokovnih del, na literarnem področju
ustvarjajo Tone Jakše, Ana Vidmar,
France Pavlakovič, Simon Orač, Rajko
Šajnovič, Jasna Plesec, Pavel Klobučar,
Katarina Avbar, naši učiteljici Justina
Husu, Karmen Jenič in osmošolka Hana
Klemenčič, na likovnem področju
ustvarjajo Janko Orač, Branko Šuster,
Vera Lukšič, Sabina Šiler Hudoklin,

Rastoča knjiga ni samo promocija
lokalnih ustvarjalcev, je sporočilo mladi
generaciji, da je znanje bogastvo, ki ga
je treba spoštovati. Učence in njihove
starše smo spodbudili, da so poiskali
ljudi, ki pišejo poezijo, prozo, so avtorji
strokovnih knjig, in ljudi, ki so dejavni
na različnih področjih umetniškega
izražanja ter jih povabili k sodelovanju.
Ugotovili smo, da iz našega šolskega
okoliša izhaja kar lepo število takih ljudi,
ki so poznani tudi širši slovenski javnosti.
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Suzana Lipar. Mitja Sočič je avtor knjige
Novo mesto glasbe, Janez Doltar pa avtor pesmi in glasbenik. Mnogi so se odzvali našemu povabilu in se predstavili
tudi na delavnicah, ki smo jih organizirali
v okviru dni dejavnosti. Hvaležni smo dr.
Petru Kapšu, Ani Vidmar, Tonetu Jakšetu,
Janku Oraču in Branku Šustru, ker so naši
šolski knjižnici podarili veliko svojih knjig
in umetniških katalogov.
14. oktobra 2016 smo s slavnostno prireditvijo obeležili uraden začetek projekta
Rastoča knjiga OŠ Šmihel. Ob tej priložnosti so učence, v duhu Rastoče knjige,
nagovorili dr. Janez Gabrijelčič, idejni
vodja projekta in nekoč učenec naše
šole, župan MO NM Gregor Macedoni,
mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in mag.
Irena Hlača, ravnateljica OŠ Šmihel. Še
posebej pa so nas s svojo prisotnostjo
razveselili ustvarjalci iz našega šolskega
okoliša s katerimi želimo sodelovati tudi
v prihodnje.
Želimo si, da bi našo OŠ Šmihel vrednote projekta Rastoča knjiga usmerjale
k dobremu, vse nas pa naj v letu 2017
povezujejo dobra volja, ustvarjalnost,
iskrenost, nesebičnost in sočutje.
Predstavitev lokalnih ustvarjalcev si
lahko ogledate na spletni povezavi
http://os-smihel.splet.arnes.si/
files/2016/12/lokalni-ustvarjalci.pdf
Meta Dragman,
koordinatorica projekta

Praznično vzdušje

Rastoča knjiga
Knjiga je lahko samo knjiga,
če je ne pogledamo iz pravega kota.
Ni polna doživetij, barv in vse v njej je pomota.
Je le siva, dolgočasna knjiga.
A ko vanjo se začnejo črke in besede naseljevat in živet,
je dobro vanjo upat in verjet,
da se zgodba še iz nje razvije,
da iz nje kakšno čustvo zavpije,
da je polna svoje miselne magije,
da knjiga spet postane knjiga,
da lahko raste in se razvija, da iz tona pride melodija,
da iz ploda se preobrazi cvetlica,
da iz krivice človek spozna, kaj je resnica,
da iz bube prileti metulj razkošne barve
ter, da iz povedi raste knjiga drugačne narave,
da knjiga ni samo z besedami pojoča,
temveč je lahko miselno rastoča.
Hana Klemenčič, 8. razred
Praznično vzdušje
Lučke že žarijo,
vsi se jih veselimo.
Božični piškoti že dišijo,
v hišah jelke vsi krasijo.
Otroci se sankamo
in za pečjo grejemo.
Najlepši je tisti čas,
ki ga z družino preživimo.
Otroci čakamo,
da darila dobimo.
Trije možje že hitijo
in mi se jih veselimo.
Ema Kastrevc, 3. b

Lučke že žarijo,
vsi se jih veselimo.
Božični piškoti že dišijo,
v hišah jelke vsi krasijo.
Otroci se sankamo
in za pečjo grejemo.
Najlepši je tisti čas,
ki ga z družino preživimo.
Otroci čakamo,
da darila dobimo.
Trije možje že hitijo
in mi se jih veselimo.
Ema Kastrevc, 3. b
december 2015
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Zakaj je voda iz pipe dobra?
Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po
količini in kakovosti uvršča v sam Evropski
vrh.
Voda iz pipe je bolj zdrava izbira od ustekleničene in veliko boljša alterantiva od
sladkanih ter gaziranih pijač, saj ne vsebuje
dodanih sladkorjev ali drugih škodljivih
dodatkov. Poleg tega lahko s pitjem vode
iz pipe prispevamo k zmanjševanju plastičnih odpadkov ter posegamo po cenovno
ugodnejši izbiri. V Sloveniji je voda iz pipe
v povprečju 225-krat cenejša od ustekleničene, po svetu pa tudi do 1000-krat
cenejša.
Po nekaterih podatkih naj bi ustekleničena
voda 100-krat bolj obremenjevala okolje
kot voda iz pipe, po celem svetu naj bi
ustvarila približno 1,5 milijona ton plastičnih odpadkov. Res je, da danes veliko
odpadkov že recikliramo, a jih še vedno
preveč konča na odlagališčih. Biološka

razgradnja plastenk za vodo pa lahko traja
tudi do 1.000 let.
Zakaj bi potem zapravljali denar, dragoceno energijo in naravne vire za nekaj, kar
priteče iz pipe v našem lastnem domu,
medtem ko 18 % svetovnega prebivalstva
nima dostopa do pitne vode?
Tudi vi lahko z majhnimi dejanji vsak dan
storite nekaj za svoje okolje in spreminjate
svet na bolje.

Voda iz pipe. Že pri vas doma.
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Vesele božične
praznike in vse
dobro v letu 2017!
IZOPOKS d.o.o.

PAGRAS

Zaključna gradbena dela
Prvomajska 15, 1000 Ljubljana, Slovenija

PAGRAS D.O.O. GRADBENE STORITVE IN INSTALACIJE
ADAMIČEVA ULICA 2, 8000 NOVO MESTO

Srečno 2017!

Želimo vam
srečno 2017!
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Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2017
vam želi

ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
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Voščimo vam vesele božične praznike in
srečno novo leto 2017!
DIGITALNI TISK, OBLIKOVANJE, PRELOM

ART 32 d.o.o.

ŠPES, grafični studio, Novo mesto
041 722 801
info@spes-co.si

Preselili smo se na novo lokacijo,
na naslov Mačkovec 6, Novo mesto - poleg nekdanje gostilne Pavlin.
Se priporočamo!
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Vsem strankam, kupcem, poslovnim
partnerjem in sodelavcem, želimo tople
praznične dni in vse dobro v letu 2017!

20% popust

na dekorativno razsvetljavo iz
zaloge,
do konca januarja 2017.
Akcija ne velja na artikle, ki so že v akciji.

Veleprodaja in maloprodaja elektromateriala
Telefon: 07/393-28-24
Povhova ulica 1
Faks: 07/393-28-20
e-pošta: trgovina@eventus-nm.si
8000 Novo mesto
38 NOVI MEDIJ
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Tiskarna Vesel d.o.o.
Košenice 32, 8000 Novo mesto
Tel.: +386 (0)7/33 73 390
Fax: +386 (0)7/33 73 393
E-mail: tiskarna.vesel@siol.net
www.tiskarnavesel.si

•tisk letakov, plakatov, knjig,
dopisov, kuvert
•tisk etiket v roli
•tisk plastičnih kartic
•grafično oblikovanje
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Vesele božične praznike
in vse dobro v letu 2017!

Srečno 2016!
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Dragi sokrajani,
v prihajajočem letu vam želimo
obilo sreče, notranjega miru in pravih odločitev.
Prva naj bo izbira pravih oken – oken BAYER.

ROLETARSTVO BAYER d.o.o., košenice 34, 8000 novo mesto
TEL +386 7 3080210

l GSM +386 40 202 868 l INFO@ROLETARSTVO-BAYER.SI l WWW.ROLETARSTVO-BAYER.SI

FA-ST

gradbena in montažna dela

Želimo

vam srečno
2017

FAST podjetje za poslovne storitve in
trgovino Novo mesto d.o.o.,
Mestne njive 13, 8000 Novo mesto

VSE DOBRO V LETU 2017!
december 2016
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Obvezna je primerna obutev,
toplo oblačilo in svetilka.

Potek božičnega pohoda:
1. Sprejem na zbirnem mestu pred Športnim
centrom Košenice.
2. Voden pohod v soju bakel in luči preko
Škrjanč do Boričevega,
pod vodstvom predsednika Planinskega
društva KRKA Novo
mesto, g. Antona Progarja.
3. Na Boričevem dobrodošlica pred kletjo
gospodarja Krštinca in nato sprejem
domačinov na dvorišču domačije Mervar s
harmoniko, kuhanim vinom, ogledom jaslic
in ob odhodu z ognjemetom.
4. Povratek mimo urejenega in z lučkami
osvetljenega studenca na Škrjančah, z
zaključkom v Šmihelu okrog 21.00 ure.
5. Dolžina pohoda je skupaj približno 6km,
nadmorska višina Košenice - 194m,
Boričevo – 197m.

s startom pred Športnim centrom Košenice
(ob železniški progi).

z baklami in svetilkami
ki bo v soboto, 26. 12. 2016
s pričetkom ob 17. uri,

Božični pohod
na Boričevo

