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Sporo ilo 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 zadolženi za vzdrževanje. V skladu z
dogovorom z njimi. pa lahko pot reševanja skrajšamo tako, da jim napake javite sami.
Prilagamo vam nekaj najpomembnejših naslovov izvajalcev in odgovornih oseb:
 Oskrba s pitno vodo, Komunala Novo mesto, g. Istok Zorko, 07 39 32 576,
istok.zorko@komunala-nm.si.
 Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, Komunala Novo
mesto, g. Igor Ilar, 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, g. Anton Hrastar, 041 624 591 in Mestna
občina Novo mesto, g. Mirko Grahek, 07 39 39 207, mirko.grahek@novomesto.si.
 Urejanje javne razsvetljave, Elektro Gregorič, d. o. o., 07 34 34 170,
info@elektromehanika.si.
 Vodja občinskega inšpektorata, g. Peter Judež, peter.judez@novomesto.si.
Vse krajane, ki želite, da vas informiramo preko e-pošte, naprošamo, da nam posredujete
pobude in probleme preko spletnega portala Krajevnih skupnos :
ks.smihel@novomesto.si.

Krajevna skupnost mihel skozi leto 2019

v Krajevni skupnos Šmihel so bile lokalne volitve 18.
novembra 2018. Svet KS Šmihel ima predvidenih sedem
članov. Za volitve 2018 je bilo eviden ranih šest kandidatov,
ko so bili tudi izvoljeni.
Člani Sveta KS Šmihel so:
1 Brigita Juršič
2 Darja Bobnar
3 Štefan David
4 mag. Damir Delič
5 dr. Sašo Mur č
6 Igor Lešnjak
Na 1. seji Sveta KS Šmihel, ki je bila 30. januarja 2019 sklicana
s strani župana Mestne občine Novo mesto, je bil za
predsednika Krajevne skupnos Šmihel izvoljen Štefan
David.
Na 2. seji Sveta KS Šmihel, 12. februarja 2019, sta bila
izvoljena dva podpredsednika in tajnik Sveta KS Šmihel, in
sicer:
1 za podpredsednika sta bila izvoljena dr. Sašo Mur č in Igor
Lešnjak;
2 za tajnika mag. Damir Delič.
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Na is seji Sveta KS Šmihel je prejšnji predsednik mag. Miro
Škufca predstavil delo Sveta KS Šmihel v prejšnjem mandatu.
Podrobno je predstavil stanje projektov, ki so načrtovani za
KS Šmihel in so v realizaciji ali se bodo začeli realizira v
sedanjem mandatu.
Za KS Šmihel je v tem mandatu pomembna realizacija 2. in 3.
faze projekta Šmihelske ceste. V tem mandatu se predvideva
tudi nadaljevanje načrtovanja šmihelske obvoznice in
priprave na njeno realizacijo.
Na Svetu KS Šmihel smo podpri nadaljevanje zastavljenih
ak vnos v prejšnjem mandatu za uspešno realizacijo
predvsem cestne infrastrukture.
Svet KS Šmihel je opredelil smeri delovanja:
 cestna in stanovanjska infrastruktura,
 podpora delovanju društev in zavodov ter podjetnikov,
 komunalna infrastruktura,
 sožitje krajanov,
 opera vno reševanje rednih nalog KS Šmihel,
 sodelovanje z Mestno občino Novo mesto pri realizaciji
zastavljenih projektov.
Svet Krajevne skupnos Šmihel je imel vsak mesec redno
sejo in tudi več izrednih oziroma posvetovalnih sej.
V začetku leta 2109 smo z Mestno občino Novo mesto
opredelili, da bo tekoče in inves cijsko vzdrževanje otroških
in športnih igrišč opravljal Zavod Novo mesto. Za košnjo
trave v naši KS Šmihel smo se dogovorili s Komunalo Novo
mesto.
Na posamezne seje Sveta KS Šmihel smo povabili društva, ki
delujejo v naši krajevni skupnos .
Svetu KS Šmihel so svojo dejavnost predstavili:
1 Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel,
2 krajevni odbor Rdečega križa in
3 športno društvo.
Svet KS Šmihel je glede na uspešno dosedanje delovanje
društev podal podporo tudi za bodoče delovanje.

Šmihelčan

Posebna pozornost je bila na seji Sveta KS Šmihel dana
poročilu predstavnika Romov iz romskega naselja in
predstavniku policije glede na zagotavljanje javnega reda in
miru za skupno sožitje krajanov v KS Šmihel.
V letu 2019 žal do realizacije druge faze ureditve Šmihelske
ceste ni prišlo. Problem glede izbire izvajalca del (revizija
postopka) ter usklajevanje odkupov zemljišč so terjali zamik
realizacije. Sedaj je pogodba med Direkcijo za infrastrukturo
RS, Mesto občino Novo mesto in izvajalcem del podpisana.
Izvajalec del je podjetje Trgo-grad. Glede začrtanih
ak vnos ter zagotovljenih sredstvih pričakujemo v letu
2020 realizacijo druge in tretje faze ureditve Šmihelske
ceste.
Na projek ranju cestne in stanovanjske infrastrukture je v
letu 2019 narejen pomemben korak naprej, in sicer:
1 Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel OPPN
Mrvarjev hrib in s tem omogočil nadaljnji razvoj naselja Na
hribu in okolice.
2 Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
dopolnjen OPPN in Odloka za obvoznico Šmihel, kjer je
določen dostop do Šolskega centra Novo mesto,
povezovalna cesta Šmihel – Drska in dostop do romskega
naselja.
3 V Šmihelu smo dobili prvi stanovanjski blok. »Cvetanovo
zgradbo« sta inves tor, podjetje OMP Novo mesto, in
izvajalec del, Malkom, preuredila v stanovanjski blok. Prvi
stanovalci so že vseljeni. Na prošnjo predsednika Sveta KS
Šmihel sta inves tor OMP Novo mesto in izvajalec del
Malkom Novo mesto 7. decembra 2019 postavila
Deﬁbrilator na Gasilskem domu v Šmihelu v Novem mestu.
Deﬁbrilator je predan PGD Šmihel.
V imenu krajanov KS Šmihel se inves torju in izvajalcem
zahvaljujemo za plemenito dejanje.
Problem vidimo v sanaciji povezovalne ceste med Šmihelom
in Regrčo vasjo (cesta ob Težki vodi) ter cesto K Roku, ki sta v
izredno slabem stanju in potrebni takojšnje sanacije.
Potrebno je čim prejšnje načrtovanje ceste med Regrčo
vasjo in uvozom na Regrške Košenice. Številne pozidave v
okolici Svetega Roka in Regrče vasi nimajo zagotovljene
ustrezne cestne in komunalne infrastrukture. Obstoječa
cestna infrastruktura je uničena.
Posebna problema ka v KS Šmihel se kot pereči problem
kaže glede ureditev ekoloških otokov, števila kontejnerjev za
sme , ločevanja odpadkov, urejenos okrog kontejnerjev za
sme . Razmetane sme in podobno na ekoloških otokih
dajejo videz neurejenos naselja in dajejo slabo luč na
šmihelski vpadnici v Novo mesto.
Res pa je, da se v KS Šmihel kot vpadnici v Novo mesto
srečujemo s problemom obvoza in odlaganja sme v vrečah
od nekrajanov KS Šmihel. Posebej je to opaženo na uvozu na
Košenice, v Šmihelu in ob Težki vodi. S Komunalo Novo
mesto bomo tej problema ki posve li posebno pozornost.
Mirno sožitje krajanov KS Šmihela, predvsem stanujočih
krajanov ob Šmihelski ces ob romskem naselju, ni
zagotovljeno in dano, predvsem v poletnem časku, ko iz
romskega naselja prihaja preglasna glasba, ki mo mir
krajanov.

Za ureditev teh razmer smo na Svetu KS Šmihel že imeli
pogovore s predstavniki Romov, romskim svetnikom, Policijo
Novo mesto ter sklicali skupni sestanek Sveta KS Šmihel in
Varnostnega sosveta Šmihel. Enotno smo zavzeli stališče, da
ni dopustno kršenje javnega reda in miru krajanov KS
Šmihel, da se poziva krajane romskega naselja k spoštovanju
javnega reda in miru, da želimo v naselju razvija dobre
sosedske odnose, da vsi skupaj skrbimo za zagotavljanje
varnos vseh krajanov, posebej sedaj ob pojavu beguncev v
našem okolju.
Kršitev javnega reda in miru takoj prijavimo na policijo – 112.
V okviru danih ﬁnančnih sredstev KS Šmihel (mesečna
dotacija za delovanje KS Šmihel je 560 €) smo denar porabili
za:
1 pokritje stroškov najema prostorov KS Šmihel v Gasilskem
domu Šmihel za delovanje KS Šmihel in KO RK;
2 pomagali smo družini za zagotovitev in ureditev prostorov
za prebivanje;
3 podprli srečanje starostnikov v organizaciji KORK Šmihel;
4 podprli obeležitev 90-letnice PGD Šmihel;
5 naročili izdelavo klopi in treh oglasnih desk;
6 soﬁnancirali druženje krajanov – Izlet na Hrvaško Zagorje
in v Zagreb;
7 pokrili stroške navoza peska na poškodovane ceste ob
neurju;
8 pokrili stroške decembrske okrasitve in osvetlitve Šmihela;
9 pokrili stroške izdaje informatorja – Šmihelčan;
10 pridobili smo donacijo – deﬁbrilator.
Projek ureditev odboje na mivki, postavitev ﬁtnesa na
prostem ter podpora športnemu društvu pri nabavi kosilnice
so s , s katerimi bi začeli takoj v letu 2020. V letu 2020
bomo skupaj z Mestno občino Novo mesto pristopili k
projektom izvedbe razsvetljave, robnikov in preplas tve, na
katere se bomo prijavili.
V letu 2020 Svet KS Šmihel kot prioritetne naloge načrtuje:
1 spremljanje realizacije ureditve Šmihelske ceste druge in
tretje faze;
2 preplas tev cest, novi robniki, razsvetljava;
3 sanacija ceste Ob Težki vodi;
4 sodelovanje KS Šmihel z Mestno občino Novo mesto pri
n a d a l j n j e m n a č r t o v a n j u c e s t n e i n ko m u n a l n e
infrastrukture;
5 s Komunalo Novo mesto razreševanje problema ke
odpadkov;
6 tekoče naloge in zagotavljanje za mirno in čim boljše
sožitje krajanov KS Šmihel.
Za realizacijo številnih nalog, danih predlogov in pobud se
zahvaljujem v imenu Sveta KS Šmihel krajankam in krajanom
Krajevne skupnos Šmihel.
Posebna zahvala za izredno prizadevnost članom Sveta KS
Šmihel.
Vsem krajankam in krajanom KS Šmihel želim lepe božične in
novoletne praznike. V prihajajočem letu 2020 vsem želim
veliko zdravja, osebne sreče in prijetnega počutja ob
najbližjih ter prijetno sobivanje in sožitje v naši KS Šmihel.
Štefan David, v imenu Sveta KS Šmihel Novo mesto
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Šmihelčan

Nagovor upana Gregorja Macedonija
Drage krajanke in krajani Šmihela,
decembrski dnevi so vedno priložnost za pregled
najpomembnejših dogodkov preteklega leta. Sam se bom
leta 2019 gotovo najbolj spominjal po petku, 10. maja.
Dnevu, ko je uradno odprtje prenovljenega Glavnega trga
združilo eno največjih množic Novomeščanov v zgodovini.
Malo za šalo, malo zares bi lahko rekli, da sta enotnost in
pozi vna energija vseh prisotnih sto popoldne iz
mestnega jedra pregnala tudi nevihte, ki so besnele po
okoliških krajih.
Pri zaključku pomembnih in zahtevnih projektov si vsi
vpleteni želijo potrditve, da vložen trud ni bil zaman. Tis
petek je bila najboljša možna potrditev, da se splača. Ne
samo v Glavni trg. Splača se vlaga v vse, kar dviguje
kakovost življenja v naši občini. Na tej po že peto leto
vztrajamo z jasno usmeritvijo, da je potrebno izkoris
razvojne priložnos in jih tudi ustvarja .
O uspešnos naših prizadevanj med drugim priča širok
nabor zaključenih projektov, letošnja nagrada Zla kamen
za razvojno najprodornejšo občino v Sloveniji, pa tudi
ambiciozno zastavljen inves cijski cikel, ki ga v naslednjih
le h ne mislimo ustavlja . Priložnos za nadaljnji
napredek ne zmanjkuje: prizadevanja za izboljšanje
regionalnih povezav želimo v prihodnjih le h nadgradi z
novima mostova čez Krko (Ločna in Srebrniče) v sklopu
tretje razvojne osi, Olimpijski center Novo mesto v Češči
vasi bomo nadgradili s prvim pravim plavalnim bazenom
pri nas, lotevamo pa se tudi zelo konkretnih projektov na
področju stanovanjske poli ke.
Še naprej bomo skušali vsakodnevne opravke naših
občanov lajša s pametnim razvojem, ki temelji na
trajnostni usmeritvi. Po Jantarnem in Štukljevem letu, pa
bo leto 2020 v znamenju obeleževanja 100. obletnice
kulturno-umetniškega gibanja Novomeška pomlad, s
katerim so naši znameni ustvarjalci Anton Podbevšek,
Miran Jarc in Božidar Jakac prav v Novem mestu zane li
narodno zavest Slovencev.
Posebej ponosen sem tudi na sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi, ki se je v zadnjih le h občutno okrepilo, zato z
veseljem vsako leto povečujemo proračunsko postavko za

projekte, ki jih izvajamo v sodelovanju z njimi. Verjamemo
namreč, da je opolnomočenje krajanov posamezne
skupnos prava pot. Omogoča namreč, da sami opredelite
nekatere konkretne projekte, zanje namenite nekaj lastnih
sredstev, preostanek pa pridobite preko našega javnega
poziva.
V krajevni skupnos Šmihel bodo tudi prihodnja leta v
znamenju izboljševanja prometne infrastrukture, saj je
bilo to področje v vašem delu občine dolga leta
zanemarjeno. V bližnji prihodnos si nadejamo
nadaljevanje prenove državne ceste z drugo etapo med
odcepom za Šukljetovo in odcepom za Regrške Košenice,
nato pa ostane še odsek med cerkvijo in pokopališčem. V
načrtu je tudi južna povezovalna cesta, ki bo zagotovila
ustrezno povezavo pro Regrči in Žabji vasi, zaključuje pa
se tudi priprava občinskega podrobnega prostorskega
načrta za šmihelsko obvoznico, ki bi jo po sedanjih
predvidevanjih lahko začeli gradi v roku dveh ali treh let.
Želim vam, da ste še naprej ponosni Šmihelčani in
Novomeščani, ak vno vpe v domače okolje in pogumno
zazr v izzive, ki prihajajo. Ob tem vam privoščim čim več
prijetnih decembrskih trenutkov v dobri družbi, mirne
božične praznike in uspešno leto 2020.
Gregor Macedoni
župan Mestne občine Novo mesto
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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 pre rano, 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
uporablja v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in
vseh zapr h 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
predme h, 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
p ro d a j a l n a h z d o v o l j e n j e m
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.), mo 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
Policis še posebno v času božično novoletnih praznikov,
prav tako skozi vse leto svetujemo, da ob odhodu od doma
zapirate vsa okna in zaklepate vrata. Tudi takrat, ko se z
doma odpravite le za kratek čas. Pri odhodu za daljši čas
svetujemo, da poprosite svojega soseda, da popazi na vaš
dom v času vaše odsotnos , da vaš dom ne daje videz
»zapuščenega doma«, kar da storilcu znak, da je dom
prazen, kar storilci izkoriščajo. Dragocene predmete, nakit
in dokumente hranite na varnem mestu. Prav tako policis
svetujemo, da shranjujete plačilne kar ce in njihove PIN
številke ločeno, da v primeru odtujitve ne pride do zlorab.
Svetujemo vam, da v primeru, ko v opazite sumljiva vozila in
neznance, ki si ogledujejo stanovanjske hiše ali druge
objekte, oziroma menite, da gre za osebe, ki bi se lahko
pripravljaje na izvrševanje kaznivih dejanj, o tem takoj
obves te na številko 113 ali telefonsko številko Policijske
postaje Novo mesto (07) 3327400 in sporočite registrsko
številko vozila, znamko in smer, kamor so se neznanci
odpeljali. Do prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne
pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko
pripomogle k odkritju storilca. Policis se bomo odzvali in
ukrepali v skladu s pristojnostmi.
Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za vlom in tatvino, vam
svetujemo:
 večjih vsot gotovine in dragocenos ne hranite doma,
 dosledno zapirajte okna in vrata, tudi če hišo zapus te le
za kratek čas oziroma se nahajate v bližini (na vrtu, na
njivi, v vinogradu ipd). Vrata in okna naj bodo zaklenjena
oziroma zaprta tudi v nočnem času,
 pred vhodnimi vra imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo
priporočljiva je senzorska luč,
 pred odpiranjem vrat poglejte, kdo je obiskovalec in
neznancev ne spuščajte v hišo. V primeru, da želijo
nasilno vstopi , nas takoj pokličite na številko 113,
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vsiljivim osebam, ki bi postale nasilne, se odločno uprite,
glasno govorite, da pritegnete pozornost sosedov in po
potrebi pokličite na pomoč.

Vse, ki bi želeli še bolj neposredno vpliva na varnostne
razmere pa vabimo, da se nam pridružijo in postanejo
policis ali okrepijo vrste v pomožni policiji. Na spletni strani
policije lahko najdete informacije o možnos h vpisa na
višješolski študij ali pa po zaključenem usposabljanju
postanete policist – nadzornik državne meje. Pridružite se
nam lahko tudi v vrstah pomožne policije. Vse informacije
najdete na spletni povezavi:h ps://www.policija.si/oslovenski-policiji/zaposlitve.
Za kakršnakoli vprašanja in pobude, ki se nanašajo na
varnost, vam je vedno na voljo vaš vodja Policijskega okoliša
Maren č Ladislav. Pokličete ga lahko na telefonsko številko,
ali mu pišete na elektronski naslov.
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Ladislav Maren č
Višji policist I
Kontakt za občane:
PP Novo mesto,
Ljubljanska cesta št. 30
Tel:07/3327400
ladislav.maren c@policija.si
Pomočnik komandirja
Andrej Štefanič
andrej.stefanic@policija.si

Šmihelčan

Anonomna številka

0801200

Delo PGD mihel 2019
Leto 2018 je že skoraj za nami in tako je zopet nastopil čas,
da vam podamo poročilo, kaj vse smo opravili v tem letu.
Kot vsako tem letu smo bili na področju gasilstva zelo
uspešni in delovni. Tudi letos smo skrbeli za redno
usposabljanje opera vnih 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 27 različnih intervencij ,ki so
zajemale;
 Pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesrečpoplav in neurja po Novem mestu
 Požari v stanovanjskih hišah in blokih
 Požari kontejnerjev
 Odstranjevanje osjih in sršenjih gnezd
V mesecu oktobru- mesecu požarne varnos smo
sodelovali skupaj z G RC Novo mesto in drugimi
prostovoljnimi društvi na skupnih gasilskih vajah; Na
sektorski vaji na Otočcu , ŠC Novo mesto. Izvajali pa tudi
obiske šol in vrtcev, kjer smo predstavili naše delo.
Z ekipami pionirjev, mladincev, opera vcev, pripravnikov,
veteranov in veterank smo se udeleževali gasilskih
tekmovanj, kviza gasilske mladine, dveh orientacijskih

tekmovanj, kjer smo dosegali lepe rezultate. Ekipa naših
starejših članic-veterank pa se je zopet uspešno uvrs lo na
državno tekmovanje ,ki bo prihodnje leto.
V letu 2019 smo praznovali 90.letnico obstoja društva. V ta
namen smo izdali tudi bilten in pripravili prireditev s
kulturnim programom, parado in prevzemom dveh novih
vozil za gašenje požarov v naravi in vozila za prevoz moštva,
za potrebe opera ve in ostalih .Vrednost vozil z opremo je
znašala preko 100 000 evrov. Večji del stroškov nabave smo
pokrili iz lastnih sredstev ,s sponzorji in donatorji,
občinskega gasilskega poveljstva in tudi prispevkov vas
občanov. Lahko pa se tudi pohvalimo ,da smo tudi veliko
stvari naredili v gasilskem domu in okolici .Obnovili smo
kletne prostore, orodjarno, garažna vrata in parkirišča z
okolico.
Ker pa je mesec december že pred vra , pripravljamo tudi
koledarje s katerimi bomo kaj kmalu potrkali na vaša vrata.
Ob koncu leta se zahvaljujemo gasilcem in dobrim ljudem,
ki so nam kakorkoli pomagate in podpirate pri delu
društva. Zahvaljujemo se tudi vsem krajanom,
organizacijam, ustanovam, ki so s svojim donatorstvom,
denarnimi prispevki in delom pomagali, da društvo še
naprej uspešno deluje.
Ob koncu leta vam želimo šmihelski gasilci in gasilke
zdravo, zadovoljno, uspešno in predvsem varno leto2020!
Upravni
odbor PGD Šmihel
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Delo Krajevne organizacije Rde ega Kri a mihel v letu 2019
Dejavnost Krajevne organizacije Rdečega Križa (KORK)
Šmihel je že več desetle j poznana širšemu krogu krajanov,
saj je osnovna dejavnost – prostovoljk in prostovoljcev –
usmerjena v dobrobit socialno šibkih družin in
posameznikov, zlas starejših, osamljenih in otrok.
Delujemo pa v okviru OZRK Novo mesto, s katerim dobro
sodelujemo.
Tako marsikateremu otroku in tudi starejšim omogočimo
letovanje na Debelem R ču, prispevamo za šolske
potrebščine tako za osnovnošolce, kot za dijake. Letos smo
donirali tudi v sklad za š pendije srednješolcem pri OZRK
Novo mesto.
Posameznim družinam in posameznikom tri do
š rikratletno prinese naš prostovoljec prehrambene
ar kle, ki jih dobimo iz rezerv EU sklada pri območnem
združenju (OZRK), prav tako je nekaj družin, ki potrebujejo
pomoč pri plačilu položnic za kurjavo, elektriko, komunalo.

V oktobru že tradicionalno organiziramo srečanje krajanov
starejših od 70 let. Letos je bilo teh že 205, od tega je 12
krajanov praznovalo 80. jubilej, trije krajani 90 let, š rje
več kot devetdeset. V decembru je gospa Lucija Ravnikar
dočakala 100. rojstni dan – vsem čes tamo!
Okrog božično novoletnih praznikov bomo starejše od 78
let prostovoljci obiskali z drobno pozornostjo.
KORK Šmihel pridobi ﬁnančna sredstva od članarin (450 je
članov), od KS Šmihel in MO Novo mesto. Vsem, ki nas
ﬁnančno podpiratein nam date besedo pohvale in
spodbude, se iskreno zahvaljujemo!
Vsem krajanom KS Šmihel pa želimo ZDRAVJA POLNO IN
PRIJAZNO LETO 2020!

13. decembra je gospa Ravnikar Lucija
iz Košenic praznovala 100 let.
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Angelca Kristan in
Odbor KORK Šmihel

Dogodki v KS mihel
Izlet v
Podsredo,
Kumrovec in
Zagreb

Postavitev klopi in oglasnih desk

Postavitev deﬁbrilatorja

STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE, INŽENIRING
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