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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.
(Tone Pavček)

Vesele božične

praznike in srečno
novo leto 2015 vam
želijo člani sveta KS
Šmihel!
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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@komunalanm.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 2015 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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Člani Sveta KS Šmihel za mandat 2014
– 2018, ki so takoj po izvolitvi pričeli z
delom. Od leve proti desni, Tone Progar,
Brigita Juršić, Milena Šinkovc, Marija
Džamdžić, Boštjan Marolt – podpredsednik,
Aleksandra Pavlič in Miro Škufca predsednik

Člani Sveta KS Šmihel 2014
- 2018
Zahvaljujemo se vam za vaše glasove in
zaupanje. Tako kot pravi Pavčkova pesem na
naslovnici, ‘’če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova poskusi: vnovič
in zopet in znova’’, tako bomo tudi mi vztrajali na naši poti v dobrobit krajanov in kraja.

Poročilo o delu sveta KS Šmihel v letu 2014
Leto 2014 bo v Krajevni skupnosti Šmihel
ostalo zaznamovano kot leto, ko se zaradi
pomanjkanje politične volje v naši občini,
noben infrastrukturni projekt našega kraja
ni realiziral.
Z Mestno občino Novo mesto in DRSC
imamo planiranih vrsto nalog za kar obstaja
projektna dokumentacija. Svet KS jih glede
na potrebe kraja razvršča po naslednji
prioritetni listi:
1. nadaljnja rekonstrukcija obstoječe
Šmihelske ceste - od cerkve do
Košenic (pločniki, javna razsvetljava,
avtobusna postajališča, nov uvoz za
ulico ob Težki vodi);
2. izgradnja novega mostu s pločniki
čez potok Težka voda na Smrečnikovi
ulici (dokončanje Smrečnikove ulice);
3. izgradnja novega avtobusnega
postajališča s parkirišči pri OŠ Šmihel;
4. izgradnja nove Šmihelske obvozne
ceste;
5. rekonstrukcija lokalne občinske ceste
od Šmihela do Sv. Roka in Košenic;
6. izgradnja trase zahodne obvozne
ceste – rinka okrog mesta, ki tangira
naš kraj med železniško progo in
naseljem Urbanje;
7. umestitev in izgradnja južne zbirne,
povezovalne ceste s povezavo

Šmihelske in Belokranjske ceste, ki bo
potekala pod Košenicami in Svetim
Rokom.
Zagotovo pa je leto 2014, leto mnogih oblik
druženj krajanov. To niso le zbori krajanov,
posveti in pohodi, gre tudi za druženja v
obliki organiziranih izletov, kot je bilo letos
v Prekmurje in v adventni Trst. Vse bolj nam
zaupate, kar potrjujejo vaši množični odzivi,
ko nam vedno zmanjkuje prostora na avtobusu, četudi gremo z dvema največjima.

Dodeljena skromna sredstva za
delovanje KS smo namenili delno v
komunalno in športno infrastrukturo
kraja, delno za sofinanciranje delovanja
humanitarnih društev (PGD Šmihel,
KORK Šmihel), športnih in kulturnih
društev v našem kraju, za ekološke
izboljšave (potok na Škrjančah), za
informiranje ter druženja krajanov. Člani
Sveta KS Šmihel delujemo neprofesionalno, brezplačno ter ob našem prostem
času. V večini za logistično delovanje KS,
kot so prevozi, telefoni, znamke, papir in
drugo, pokrivamo iz lastnih žepov, namenski denar, ki ga prejemamo od MO
NM za to, pa porabimo za že omenjene
oblike druženja, informiranja krajanov,
v humanitarne ter športne namene in
manjša komunalna vlaganja.

Glede na upravičena pričakovanja krajanov
za razreševanje infrastrukturne problematike
kraja, smo vam že v preteklosti obrazložili
pristojnosti, pooblastila in odgovornosti
Sveta KS v zvezi s tem. Žal imamo pri tem več
ali manj »zvezane» roke. Vse infrastrukturne
projekte vodi občina in njene strokovne
službe. Mi nimamo ne pooblastil in tudi
ne finančnih sredstev potrebnih za odkup
nepremičnin, projektiranje oziroma izgradnjo pločnikov, ceste ali drugega.
Leto 2014 bo v Krajevni skupnosti Šmihel
ostalo zaznamovano tudi kot leto, ko smo
zaradi poslabšane varnostne situacije, predvsem v romskem naselju (streljanje, kurjenje
in druge oblike nereda) preko Varnostnega
sosveta zagotovili večjo varnost krajanov.
Pohvaliti moramo odzivnost Policije, ki je
po predhodnem dogovoru takoj, strokovno
in kvalitetno, v skladu s svojimi pooblastili,
ukrepala.

Več o vsem tem v nadaljevanju. 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.
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Nagovor in novoletna poslanica novega
župana Macedonija
Spoštovani Šmihelčanke in Šmihelčani!
Ob koncu leta vrednotimo dosežke tekočega leta in skušamo začrtati realne cilje v
prihodnjem. Tudi sam ob nastopu županskega mandata počnem prav to. Zato sem se
že novembra srečal s člani svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo
mesto, s katerimi smo opredelili naše sodelovanje v prihodnjih štirih letih na način, da
bomo vsi največ pridobili, najprej v najožjih skupnostih, kjer živimo.
Krajevna skupnost Šmihel je gotovo ena tistih z veliko odprtimi vprašanji predvsem na
področju cestne infrastrukture ter z njo povezanim zagotavljanjem ustrezne prometne
varnosti vseh udeležencev v prometu.
Rekonstrukcijo Šmihelske ceste smo znotraj posegov na državnih cestah opredelili kot
enega od dveh prednostnih projektov. Nadaljevali bomo s postopki odkupov delov
nepremičnin ob tej cesti, pri čemer se zelo trudimo najti skupni jezik s posameznimi
lastniki. Ta proces teče predolgo in želim si, da po toliko letih začnemo zasledovati skupni,
torej širši družbeni interes pred posamičnim, še zlasti, ker se prav vsi zelo dobro zavedamo
nujnosti obnove tega odseka. S podobnim vprašanjem se ukvarjamo tudi pri projektu
izgradnje novega mostu in ostale infrastrukture na Smrečnikovi ulici pri Vrtnariji, kjer smo
v zadnjih tednih naredili pomembne korake v smeri, da bi v drugi polovici prihajajočega
leta začeli z izgradnjo.
Nekoliko dolgoročnejša projekta sta izgradnja južne zbirne ceste in zahodne mestne
obvozne ceste. Mestna občina bo delovala v smeri, da čim prej uresničimo tudi te
strateške usmeritve.
Drage krajanke in krajani,
časi, v katerih smo se znašli, niso prav nič radodarni, zato vas vabim h
konstruktivnemu dialogu tudi v prihajajočem letu. Le na ta način – z roko
v roki – bomo do pridobitev prišli v najkrajšem možnem času.
Tople praznične dni vam želim ter prijazno in uspešno leto 2015.
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto
Sodelovanje sosednjih Krajevnih skupnosti,
Šmihel in Regrča vas. Ker imata obe krajevni
skupnosti, Šmihel in Regrča vas, identične
infrastrukturne probleme smo se odločili,
da tudi nadalje, v novi sestavi in novem
mandatu, delujemo partnersko. S skupnimi
močmi bomo pozivali Mestno občino Novo
mesto, da končno že začne z izgradnjo
planiranih in nujno potrebnih manjkajočih
prometnic ter pločnikov, ki že nekaj časa
ostajajo samo na papirju.
Z namenom, da bi pri delu dosegli boljše,
sinergijske učinke smo aktualne stične
projekte združili v tri sklope:

A. Prometna infrastruktura:
Naše izhodišče je bilo predvsem
reševanje, oziroma zagotovitev
večje varnosti naših krajanov pri
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udeleževanju v prometu. Šmihelska
cesta in ulica Ob Težki vodi v zadnjem
času postajata vse bolj prometni in
tranzitni za pokrivanje in razbremenjevanje ene od glavnih osi novomeške
navezave vpadnic vzhod - zahod.
Naša prioriteta in vrstni red izgradnje cest in ostalih infrastrukturnih zadev je
sledeč:
1. Ureditev pločnikov in javne
razsvetljave ob obstoječi Šmihelski
cesti
2. Dokončanje Smrečnikove ceste –
most s pločniki
3. Izgradnja parkirišč in avtobusnega
postajališča za OŠ Šmihel poleg
viadukta
4. Izgradnja nove Šmihelske obvozne
ceste

5. Rekonstrukcija lokalne ceste od
Šmihela do Sv. Roka in Košenic (do
Nahtigalove ulice)
6. Izgradnja zahodne obvozne ceste
7. Izgradnja nove povezovalne ceste
pod Košenicami do Sv. Roka in na
Belokranjsko cesto’’

B. Šport in rekreacija
Tudi na športnem področju smo
se domenili, da vsaka KS razvija v
naprej tisto kar druga nima in se s
tem športna ponudba dopolnjuje ter
namenja krajanom obeh KS.
1. trim steza – KS Regrča vas
2. snežna tekaška steza Boričevo –
KS Šmihel
3. skupna rekreacija za krajane :
zumba, nogomet, fitnes

C. Družabni dogodki
Na družabni dogodke, ki so navedeni v
nadaljevanju se vabi krajane obeh KS
ne glede na to katera KS jih organizira.
1. božični pohod – v izvedbi KS
Šmihel
2. božični koncert – v izvedbi KS
Šmihel
3. prvomajski kres – v izvedbi KS
Regrča vas
4. kostanjev piknik - v izvedbi KS
Regrča vas
5. novoletna okrasitev – skupaj obe
KS
6. organizirani izleti (smučanje – v
izvedbi KS Šmihel, ogled Trsta,
Prekmurja – KS Šmihel,…..).
Ob iztekajočem mandatu župana Alojza
Muhiča smo ga obe Krajevni skupnosti
pozvali, da skupaj, tudi s pomočjo nekaterih
vplivnih krajanov (Boža Kočevarja in Tomaža
Kovačiča) pripravimo strategijo in terminski
plan izvedbe najnujnejše manjkajoče infrastrukture. Dogovorili smo se za tri aktivnosti:
odkup Burgerjeve domačije, odkup zemljišča
pod železniškim viadutom za Osnovno šolo
Šmihel, kjer se uredi avtobusno postajališče
in za razrešitev nasedle investicije, Cvetanov
objekt. Izkupiček večkratnega skupnega
sestanka je bil zelo medel. Kljub obljubi
prejšnjega župana, da ima občina zagotovljena sredstva za odkup teh nepremičnin,
se to ni izvedlo. Upajmo, da bo z novim
županom več uspeha.
Spoštovane krajanke in krajani, pozivamo
vas, da se tako kot člani v obeh Svetih KS
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družimo tudi kot krajani na naših skupnih
dogodkih. Vsi skupaj, člani Sveta KS Regrča
vas in člani Sveta KS Šmihel Vam želimo
prijetne praznike in srečno v letu 2015.

POROČILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO, URADA ZA
PREMOŽENJSKE ZADEVE IN KMETIJSTVO na naša in novinarska
vprašanja, zakaj ni v letu 2014 in tudi prej, stekel noben projekt v
Šmihelu

Odgovori na novinarska vprašanja glede nerealizirane
infrastrukture v Šmihelu
1. Most pri vrtnariji (M. Gorše)
PGD projektno dokumentacijo za gradnjo nadomestnega
mostu v sklopu Smrečnikove ulice čez potok Težka voda pri
vrtnariji v Šmihelu je izdelala Dolenjska projektiva d.o.o. iz
Novega mesta. Projekt obsega tudi ureditev struge in brežin
potoka na dolžini cca 100 m in popolno rekonstrukcijo jezu.
Na podlagi navedenega projekta Urad za premoženjske zadeve
izvaja odkupe zemljišč ob predvidenem mostu, ki so potrebna
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo mostu in
priključnih cest.
Z vsemi lastniki so podpisane ustrezne prodajne pogodbe in
so ti na podlagi cenitve tudi izplačani. Z njimi so dogovorjeni
tudi pogoji gradnje.
Le lastnik Lastinski d.o.o. podpis služnostne pogodbe za 35
m2 njegovega zemljišča za gradnjo kamnite zložbe na bregu
potoka pogojuje z gradnjo večjega protipoplavnega zidu ob
njegovi parceli ter podpisom predpogodbe (kot obljube) za
prodajo dela opuščene ceste po izgradnji mostu.
Ta predpogodba oz. dogovor ni sporna in je bila že dogovorjena z županom Muhičem; sporen pa je omenjeni zid, ki ga
v projektu ni (je le kamnita zložba na brežinah potoka). Brez
pisne obljube gradnje navedenega zidu Lastinski d.o.o. ne želi
podpisati služnostne pogodbe.
Navedeni projekt ima vsa potrebna soglasja, vključno s soglasjem
ARSO, ki je občini proti plačilu podelila tudi stavbno pravico za
gradnjo na potoku. Sprememba projekta zaradi zidu bi terjala
tudi ponovni postopek pridobivanja soglasij (s strani ARSO je
dano le ustno zagotovilo za soglasje na izvedbo željenega zidu).
V tem času je pogoj postavila tudi ribiška družina Novo mesto
(več o tem vedo na Uradu za investicije).
Skratka; vse navedeno terja preprojektiranje PGD, kar bo zavleklo
investicijo.
Županu predlagamo, da na razgovor sprejme predstavnika
podjetja Lastinski d.o.o., če je v interesu občine, da se gradbeno
dovoljenje za gradnjo nadomestnega mostu čim prej pridobi.
Vse v zvezi s projektiranjem se usklajuje in naroča na Uradu za
investicije. Le –ta pridobiva gradbeno dovoljenje na podlagi
rešenih vseh zemljiško-lastniških razmerij, ki jih projekt predvideva oz. narekuje.
2. Šmihelska obvoznica, pločniki od cerkve proti Viti v
dolžini cca. 100 metrov (V. Ocvirk)

cesta) na trasi od cerkve v Šmihelu do hiše, katere lastniki so Pavčevi, za potrebe ureditve hodnika za pešce. Lastnik
nepremičnin, ki predstavljajo cesto je RS in je kategorizirana kot
državna cesta R3 664.
Nekatere dele nepremičnin je občina uspela kupiti, nekaj pa ne
zaradi nerazumnih zahtev lastnikov. Ena izmed nepremičnin, ki
je nismo uspeli pridobiti je pogorišče Burger.
Občina je hodnik za pešce zgradila na nepremičninah, ki jih
uspela pridobiti v last, zaradi drugih neodkupljenih pa je izvedba
projekta zastala. Občina brez pristanka lastnikov zemljišč, na
katerih poteka izgradnja hodnika za pešce ne more izvesti. Glede
na to, da je Šmihelska cesta kategorizirana kot državna cesta,
občina pa nima orodja prisile, da izvede postopek razlastitve
delov nepremičnin. To lahko naredi le država, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC. Država trenutno nima opredeljenega
projekta, pod katerim bi vodila postopke razlastitve.
Občina v letu 2014 nima predvidenih sredstev za odkupe
nepremičnin za ureditev hodnika.
Urad za investicije bi moral na RS – DRCS posredovati pobudo,
da opredeli projekt kot svoj in tako izvede postopek razlastitve
lastnikov zemljišč. Tudi v tem primeru mora za odkupe zagotoviti
sredstva občina v proračunu.
3. 3. Rešitev v zvezi s propadajočo Burgerjevo domačijo
(V. Ocvirk)
Burgerjeva domačija leži na nepremičnini 390/4 k.o. Šmihel
in je v lasti dveh lastnikov. Načrtovan je bil odkup celotne
nepremičnine. Ocenjena vrednost je znašala 39.561,36 EUR.
Ob pogovoru o odkupu, je večinski solastnik zahteval 3kratnik
navedene kupnine. Predstavniki KS so na občino in osebno
na župana naslovili več zahtev za hitro realizacijo odkupa
nepremičnine. Na urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo
je bila s strani vodstva posredovana informacija, da je z lastniki
sklenjen ustni dogovor o odkupu nepremičnine v znesku 40.000,
00 EUR. Ta znesek je bil vključen v rebalans proračuna za leto
2012 in večinskemu solastniku je bila dne 5.12.2012 ponovno
posredovana ponudba za odkup. Ponudba je bila zavrnjena
in večinski lastnik je zahteval približanje cene davčno ocenjeni
vrednosti v višini okoli 74.000,00 EUR.
Pripravila: Vera Ocvirk in Mladen Gorše

Občina vodi že od leta 2008 postopke odkupa delov
nepremičnin ob kategorizirani državni cesti R3 664 (Šmihelska
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Predstavitev projekta za
novo obvozno Šmihelsko
cesto in povezovalno cesto
pod Košenicami do Sv. Roka
in na Belokranjsko cesto
Projekt nove obvozne Šmihelske ceste, ki je
tudi prioriteta novega župana, g. Macedonija,
je bil krajanom predstavljen dne, 18. 06.
2014, v veliki predavalnici Šolskega centra
Novo mesto. Projekt je pri projektantski hiši
GPI Novo mesto naročila občina, da se s tem
pospeši izgradnja te prepotrebne regijske
vpadnice v mesto. Investicija pa je v rokah
države oz. Družbe Republike Slovenije za
ceste - DRSC. Hkrati pa se je predstavil tudi
idejni osnutek povezovalne ceste pod
Košenicami.
Udeleženci predstavitve smo bili navdušeni
nad projektoma, predvsem za nas
pomembnejšega, to je nove obvozne
Šmihelske ceste. Po drugi strani pa smo bili
tudi skeptični saj je okvirna predračunska
vrednost tega projekta cca 18 MIO EUR.
Na predstavitvi smo podali projektantski hiši
in MO NM pobudo, da se poleg Tiskarne
Vesel izvede še ena uvozna cesta, ki naj bi
prometno razbremenjevala stanovalce
vrstnih hiš na Košenicah, kar je shematsko
prikazano z zeleno puščico.
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Predstavitev projektov. V ospredju župan Alojz Muhič in vodja investicij na Mestni
občini Novo mesto, ga. Alenka Muhič.

Projekt nove povezovalne ceste pod Košenicami in predvidena pozidava stanovanjskih
in poslovno trgovskih objektov, imenovanih Gornji trg (obarvano rjavo).
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Projekt nove obvozne
Šmihelske ceste

Odstranitev nevarnega
kamnitega opornega zidu
Svet KS Šmihel je že pred leti opomnil
lastnika, Škofijo Novo mesto, da sanira
poškodovan in nevaren oporni zid, ki grozi,
da se poruši na cestišče ter kvari izgled kraja.
Žal se ni dolgo nič premaknilo, dokler ni
inšpektor izdal lastniku ureditvene odločbe.
V novembru so gradbinci betonski zid
med škofijskimi prostori in Šmihelsko cesto
odstranili.
Bolj podrobno in na kvalitetnejših posnetkih
si projekte lahko ogledate na naši spletni
strani.
Za naš kraj se veliko projektira in predvideva
izgraditi, žal v neznanem prihodnjem času.
Za leto 2014 je bila v planu mestne občine
Novo mesto le izgradnja novega mostu
s pločniki na Smrečnikovi ulici in odkup
nekaterih zemljišč za izgradnjo pločnika ob
Šmihelski cesti in avtobusnega postajališča
pri OŠ Šmihel. Žal, kot kaže, bo naša črna
točka – pločniki ob Šmihelski cesti, zaradi
že več let neuspešnega odkupa Burgerjeve
domačije, tudi v letu 2015 ogrožala krajane
in vse ostale udeležence v prometu na tej
regionalni cesti.

Delavci v akciji izkopa zemljine in
utrditve poti

Ureditev pešpoti od
Aškerčeve ulice do starega
Šmihela
Otroci in drugi krajani so si vrsto let krajšali
pot od Aškerčeve ulice do starega Šmihela
po zelenici in mimo zaraščenega grmičevja.
Prisluhnili smo želji in na dolžini 130 m, iz lastnih sredstev KS, financirali ureditev pešpoti.

Delavci med odstranjevanjem
poškodovane betonske ograje

Žal lesena začasna ograja ni najbolj estetska
in upamo, da se v najkrajšem možnem času
na tej lokaciji, v skladu s projektom, uredi
pločnik ter po robu brežine namesti primerna ograja. Mi smo svetovali investitorju in
izvajalcu del, da do tedaj, po možnosti, zamenja obstoječo začasno leseno varovalno
ograjo s takšno, kot je na parkirišču nasproti
cerkve.

Izvajalec del, naš krajan, Rok Cvelbar iz VVHT
– Bajnof .
Na koncu se je ob poti lepo uredilo in
zatravilo zemljišče
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Ureditev okolice zapuščene
hiše

Naselje Urbanje - TEŽAVE OLN
MRVARJEV HRIB

Na željo nekaterih krajanov starega Šmihela
je KS naročila košnjo trave, grmičevja in
ostalega zelenja ter dreves okoli že vrsto
let zapuščene hiše na Krallovi ulici, poleg
''Cvetanovega'' objekta. Takšno urejanje je
seveda obveza lastnika nepremičnine. Ker se
ta ne odziva, smo tokrat mi zagotovili košnjo
in obrezovanje.
Na južnem obrobju Novega mesta je
stanovanjska soseska Mrvarjev hrib URBANJE dobila prve lastnike. Ti so hiše kupili v stečajnem postopku, potem pa se niso
mogli priključiti na vodovodno omrežje, ker
investitor območje ni komunalno opremil
do konca.

Zanemarjena okolica pred urejanjem

Okolica po košnji ter obrezovanju žive
meje

S pomočjo gasilcev PGD Šmihel že vrsto let
skrbimo tudi za košnjo okrog Cvetanovega
objekta.
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Ljubljanska družba Ikons je na Mrvarjevem
hribu zgradila sedem stanovanjskih hiš, v
skladu s pogodbo z mestno občino Novo
mesto bi morala celotno območje komunalno opremiti in javno infrastrukturo predati
občini. To se ni zgodilo, saj je šla družba leta
2009 v stečaj. V zadnjem letu je stečajna upraviteljica prodala vseh sedem hiš, na prodaj
pa so tudi nezazidana stavbna zemljišča in
ceste na tem območju.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
je maja 2006 sprejel Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib, julija 2007 pa
še Odlok o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo na območju OLN Mrvarjev hrib.
Prvega oktobra istega leta je Mestna občina
Novo mesto s podjetjem Ikons, družbo za
razvoj prostora, d. o. o., iz Ljubljane kot investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju
zemljišč s komunalno opremo. Investitor
je s pogodbo sprejel obveznost izgradnje
vse načrtovane javne infrastrukture skladno
z določili OLN Mrvarjev hrib. Investitor bi
Mestni občini Novo mesto, skladno s pogodbo o opremljanju po zaključeni izgradnji in
pridobitvi uporabnega dovoljenja, moral predati zgrajeno javno infrastrukturno omrežje,
ki je v pristojnosti lokalne skupnosti (cesta
z javno razsvetljavo, pešpoti, vodovodno in
kanalizacijsko omrežje). Ker investitor zaradi
stečaja ni dokončno zgradil vse načrtovane
infrastrukture in tudi ni opravil prenosa le-te
na Mestno občino Novo mesto, v skladu z
zakonodajo in občinskimi akti niso izpolnjeni
pogoji za priključitve že zgrajenih stanovanjskih objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, kakor tudi ne vseh še predvidenih
objektov na tem območju. Mestna občina
Novo mesto stečajno upraviteljico podjetja
Ikons dr. Ireno Lesjak že dlje časa poziva, da

pri nadaljnji prodaji in razpolaganju s
premoženjem družbe v stečaju upošteva
določila OLN Mrvarjev hrib glede javne
komunalne opreme, kar pomeni, da ceste
in pešpoti v območju OLN Mrvarjev hrib
ne morejo biti predmet prodaje. Opozarja
jo tudi, da prodaja komunalno neopremljena zemljišča in objekte ter jo poziva,
naj prednostno in pred nadaljnjo prodajo
nezazidanih zemljišč pristopi k dokončanju
izgradnje javne komunalne infrastrukture ter
k predaji v last in upravljanje mestni občini
ter ostalim pristojnim upravljavcem.
Mestna občina Novo mesto javno seznanja
vse kupce, da so zemljišča na območju
OLN Mrvarjev hrib komunalno neopremljena in da bodo morali v primeru nakupa
nepremičnine na tem območju prevzeti
tudi določene obveznosti glede dokončanja
izgradnje javne infrastrukture, skladno z
določili OLN Mrvarjev hrib, po že izdelanih
projektih in pridobljenem dovoljenju za
gradnjo javne komunalne opreme s strani
družbe Ikons, d.o.o.
Ne glede na začetne zaplete, ki se bodo
razrešili, izrekamo dobrodošlico novim
krajanom.

POPLAVE 2014
V noči na 13. september 2014 se je neurje
zneslo nad Slovenijo, tako rekoč ni bilo
občine, kjer na terenu ne bi bile vse dežurne
službe. Hudo je bilo tudi v našem kraju.
Potok Težka voda

Potok Težka voda, ki je na tej lokaciji
prestopila bregove

Marija Gliha , ki že od rojstva živi v
Šmihelu, nam je dejala, da tako visok
vodostaj potoka ne pomni.
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TEKAŠKA PROGA BORIČEVO
V letu 2014 smo uredili še zadnje potrebno
za delovanje proge za tek na smučeh na
Boričevem. Razširili in uredili smo ozko
grlo v gozdu do asfaltnega parkirišča pri
pokopališču Srebrniče in navozili pesek na
makadamsko parkirišče na Boričevem.

Igrišče je bilo razširjeno v vogalih vrtače in
se zaradi tega nekoliko povečalo. Prav tako
je bil izravnana neravnina (travnik je visel za
približno 40 cm na dolžini 30 m). Celotna
površina je bila prefrezana in očiščena kamenja, ki je prišlo na površje ob planiranju.
Spomladi bo potrebno površino še enkrat
obdelati s frezo, posejati travo in postaviti
gole.

Pogled iz Marijinega balkona na narasli
potok Težka voda

POPLAVE NA ŠKRJANČAH
BO VODA REŠILA PROBLEM? Že vrsto let je
vas Škrjanče in vsa druga naselja ob cesti
Novo mesto – Semič žrtev pretežkega, prevelikega in prehitrega prometa, za katerega ta
prometna povezava sploh ni bila zgrajena,
zadnja povodenj pa jo je takole prekinila.

Začetek oz. konec tekaške proge pri
asfaltnem parkirišču v Srebrničah in
razširjeni ter utrjeni del proge skozi gozd
do vasi Boričevo

AKTIVNOSTI NA
ŠKRJANŠKEM STUDENCU

Regionalna cesta skozi vas Škrjanče je
bila več dni zaprta za promet

Na Škrjančah so domačini zopet izvedli
pomladansko urejevalno akcijo, polepšali
okolico in dodali novosti ter zasaditve pri
studencu. Iskrena hvala krajanom za njihov doprinos k urejanju in ohranjanju
našega edinega naravnega vodnega
vira v KS Šmihel.
Začetek tekaške proge z urejenega
makadamskega parkirišča Boričevo

Naš krajan in sosed tekaške proge, Rok
Cvelbar, je odkupil ratrak in prevzel v oskrbo
vzdrževanje tekaške proge. Z Agencijo za
šport smo se dogovorili, da od sedaj naprej
krije Agencija vse stroške vzdrževanja proge,
ki pa s tem postaja tekaška proga vseh
občanov. Upamo samo, da bodo zime bolj
naklonjene s snegom.
Odkrila pa je še en problem. Travnik, preko
katerega je voda nekdaj odtekala proti Krki,
je zdaj zasut in za njim je nastalo jezero. Tako
je, če človek brezumno posega v naravo,
brez da bi upošteval njene zakonitosti. ( Foto:
Brigita Juršić )

UREDITEV NOGOMETNEGA
IGRIŠČA V STAREM
ŠMIHELU
Krajanom smo finančno pomagali pri
ureditvi nogometnega igrišča v tako
imenovani Kapševi dolini, v starem Šmihelu.
december 2014
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Pločnik pri OŠ Šmihel

Varnostni sosvet Šmihela

Problematičen pločnik pri OŠ Šmihel,
pri telovadnici; Udrti del pločnika in tudi
dela cestišča je vzrok, da v deževnih dnevih na tem mestu nastajajo luže, ki pešcem
povzroča velike preglavice. Obvestili smo
pristojne, da popravijo infrastrukturo.

Varnostni sosvet je bil na predlog
Policije Novo mesto, v skladu z
Zakonom o policiji, ustanovljen pred
dvema letoma.

Luže so nastajale ob vsakem deževju

Namen varnostnega sosveta, kot vam je že
poznano je sledeč:
• preprečevanje in proučevanje varnostnih
problemov;
• interdisciplinarno reševanje nastalih
varnostnih problemov;
• združevanje različnih komisij, delovnih
skupin ali podobnih organizacij, ki
se ukvarjajo s podobnimi ali enakimi
zadevami pod enotno okrilje, s tem pa
doseči učinkovitost, transparentnost in
racionalizacijo delovanja;
• vplivanje na varnostno zavest prebivalcev;
• ugotavljanje stališč ali mnenj javnosti o
varnostnih razmerah.
Cilji varnostnega sosveta:
• zmanjševanje števila varnostnih problemov v KS;
• povečati občutek varnosti pri občanih;
• partnersko sodelovanje pri zagotavljanju
varnosti med policijo, organi KS, mestno
občino, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, Centrom za
socialno delo, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami;
• medsebojna obveščenost partnerjev o
varnostnih razmerah;
• soodgovornost in porazdelitev nalog za
zagotavljanje varnosti med partnerji.

težave (pojavljal se je nered, streljanje, kurjenje,.., kar ste mnogi v letošnjem letu tudi
verjetno zaznali).
Zgodba je mnogo širša, kot je bila predstavljena v članku v Delu oz. na RTV SLO1. Sega
nekaj let nazaj, ko so se tri problematične
družine na silo vselile v propadajoči objekt,
sredi romskega naselja, v lasti Mestne
občine Novo mesto, ki pa ga je bilo zaradi
varnostnega in sanitarno higienskega vidika,
po odločbi inšpekcije, že pred leti potrebno
porušiti.
Lani je občina končno za rušitev zagotovila denar. Seveda je bilo potrebno pred
rušenjem za te tri vseljene družine zagotoviti
nadomestno bivališče. Vsaka od treh družin
je lani s strani Mestne občine Novo mesto
prejela dvojni bivalni in en skupni sanitarni
kontejner, vse povezano na kanalizacijo in
elektriko. Takoj po postavitvi pa so se med
sabo sporekli kdo in kako ga bo koristil, tako,
da ga na koncu ni nihče. Zaradi tega smo

Takole je zgledal stanovanjski blok leta
2013, tik pred rušenjem, sicer pa zgrajen
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki
je bil prej kot po 30. letih uničen.

V letošnjem letu se je varnostna ocena,
predvsem zaradi nekaterih ne socializiranih Romov, v drugi polovici leta bistveno
poslabšala. Zaradi našega hitrega in po naši
oceni učinkovitega ukrepanja za zagotovitev varnosti krajanov, smo bili medijsko
izpostavljenim nekaterim kritikam, ker smo
proti njim grdo postopali ter ''odrekali''
sanitarije.
Po kvalitetno izvedeni sanaciji ni več
težav

Kot vam je poznano smo do sedaj v našem
romskem naselju v Šmihelu zgledno reševali
romsko problematiko. To nam potrjujejo mnogi. Tudi nekateri župani, kjer imajo
Rome, so prišli k nam, da smo jim predstavili
uspešen šmihelski model.
Žal pa je tudi v našem, relativno urejenem romskem naselju, cca 20 % Romov, ki
nam, predvsem v zadnjem času, ''uhajajo'',
so problematični in ravno ti problematični,
ki samo zahtevajo, nič, ampak res nič pa
ne prispevajo naši družbi, nam povzročajo
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Fekalije so se prosto iztekale za steno
objekta

posredovali Mestni občini Novo mesto naj
jim, ko bo denar, vsaki zagotovi svoj sanitarni
kontejner, da zaključimo to zgodbo teh treh
družin, s ciljem, da se vklopijo v okolje.
Letos jeseni je stekla akcija postavitve še
dveh sanitarnih kontejnerjev. Že pred in še
toliko bolj med akcijo postavitve pa se je varnostna situacija v naselju bistveno poslabšala

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Članek v DL, dne 27. 11. 2014:
'Špetir' v romskem naselju
Brez zaveze tudi sanitarij ne bo
Težave želeli rešiti s podpisom izjave - Tudija: Če z Romom
dogovora ne podpišeš, ga bo hitro pozabil

nihče seznanil z vsebino izjave. Društvo je sicer s primerom že
seznanilo varuhinjo človekovih pravic.
PRAVICE, A LE Z OBVEZNOSTMI

Šmihelsko naselje Pot v gaj, ki sicer velja za najbolj zgledno
urejeno romsko naselje v Sloveniji, je te dni deležno medijske
pozornosti, kakršne ni vajeno. Zapletlo se je zaradi sanitarnega
zabojnika, ki ga je pričakoval tudi Sandi Brezar, a ga ni dobil, saj
ni želel podpisati izjave, da bo zanj lepo skrbel in otroke pošiljal
v šolo.

»Moti me, ko so posamezniki nepošteni do novinarjev in do
drugih Romov,« pravi neformalni vodja naselja Bojan Tudija.
Poudarja, da ga velika večina prebivalcev naselja podpira, da
pa družina, ki zdaj ni dobila sanitarij, k urejanju naselja nikoli
ničesar ni prispevala. »Če že ne z denarjem, bi lahko poprijeli
vsaj za lopato ali grablje, ko smo imeli čistilno akcijo.«

Vse skupaj se je začelo lansko jesen, ko je občina porušila dotrajan in zanemarjen večstanovanjski objekt v naselju. V »bloku« so
takrat živele tri družine, ki so se, kot pravi predsednik KS Šmihel
Miro Škufca, vanj vselile po tistem, ko je bila že izdana odločba
za rušenje.

»Sploh pa Brezar ni tak revež, kot se dela. Prodal je že nekaj barak
in hišo, v stanovanje v bloku, ki so ga lani podrli, pa se je vselil, ko
se je vrnil iz Črnomlja. Sploh ni bil upravičen do kontejnerja, pa
smo se kljub temu odločili, da ga dobi. Spor s sosedi se je začel,
ko ni hotel za seboj počistiti sanitarij. Ne strinjam se s tem, da je
treba Romom le dajati. Nekatere obveznosti morajo prevzeti.
A če se z Romi nekaj dogovorite, pa ni to nikjer napisano, ne
bodo o tem, če jim ni v korist, čez čas nič vedeli. Zato se mi
zdi odločitev za izjavo pravilna,« poudarja Tudija in dodaja, da
se je moral tudi sam večkrat braniti očitkov, da se zavzema za
družino, ki ne dela v dobro naselja.

»Stavba je bila sanitarna in higienska bomba. Bila je brez WC-ja,
streha je razpadala, vse je bilo gnilo. V krajevni skupnosti smo
se z občino dogovorili za rušitev in izselitev družin, in ta je res
nabavila tri dvojne bivalnike in en skupni sanitarni zabojnik.
Dogovorili smo se, da je to začasna rešitev, a je okoli sanitarij
kmalu nastal ‘špetir’, saj se družine niso mogle dogovoriti, kdo
ga bo čistil, plačeval elektriko in podobno, tako da ga na koncu
ni uporabljal nihče,« pripoveduje Škufca.
NAJPREJ RED, NATO SANITARIJE
Krajevna skupnost je zato občino zaprosila za še dva sanitarna
zabojnika, ki jih je to jesen tudi zagotovila. »V tem času pa se
je v naselju poslabšala varnostna situacija. Na policijo je bilo v
jesenskih mesecih dvakrat prijavljeno streljanje, prihajalo je do
nekontroliranega kurjenja, nekateri otroci, ki ne hodijo v šolo,
med njimi so tudi Brezarjevi, pa so na cesti občasno nadlegovali
mimoidoče.«
Šmihelski varnostni sosvet se je zato odločil, da do ureditve
razmer začasno ustavi postavitev dveh dodatnih sanitarnih
zabojnikov. »Na sestanku varnostnega sosveta 30. septembra,
ki so se ga udeležili tudi predstavniki občine in centra za
socialno delo, smo se dogovorili, da naj najprej vsak opravi
svoje delo. Policija naj poostri nadzor v naselju, kar tudi počne,
center za socialno delo pa naj obravnava tri družine in zahteva,
da začnejo otroke pošiljati v šolo. Ob vsem tem smo od teh
družin pričakovali še neko moralno zavezo, da bodo začeli
otroke pošiljati v šolo, da bodo skrbeli za urejenost bivalnikov
in okolice ter da bodo začeli sodelovati s predstavnikom naselja
v varnostnem sosvetu Bojanom Tudijo.«
Dve družini sta na to pristali, in tudi tretja bi, je prepričan Škufca,
če je ne bi nekdo pregovoril v nasprotno. »Prav, smo si rekli, če
noče otrok pošiljati v šolo, bo zabojnik dobil nekdo drug. Po
posvetovanju s CSD in Rdečim križem smo ga podarili družini
Šajnovič, saj ga je še bolj potrebna, in s podpisom izjave ni bilo
nobenih težav,« je še povedal Škufca in za navadno laž označil
navedbo Romskega društva Romano Veseli, da Brezarja ni

Na Brezarjevo stran pa sta se postavili Romsko društvo Romano
Veseli, ki ga vodi Milena Tudija (z Bojanom Tudijo ni v sorodu), in
Zveza Romov za Dolenjsko, ki jo vodi Bogdan Miklič.
KDO DELA S FIGO V ŽEPU?
»Poteza krajevne skupnosti, ki je zahtevala podpis izjave,
ni pravična. Brezarju sanitarije pripadajo, ker so ga izselili iz
stanovanja. Ko so ga porušili, je dobil bivalnik, ta pa je star, v
njem so luknje in miši. Otrok ne pošilja v šolo, ker so neumiti in
jim je nerodno. Ne morejo ga tako izsiljevati. Če bi podpis izjave
zahtevali tudi od drugih Romov, ne bi nič rekla, tako pa se mi ne
zdi prav. Sploh pa ne vem, zakaj se v to meša krajevna skupnost.
Občina bi morala odločati o tem,« je zaplet komentirala Milena
Tudija.
Podobno meni tudi Bogdan Miklič: »To je nedopustno ravnanje
varnostnega sosveta in krajevne skupnosti. Diskriminatorno in
protizakonito. Zabojnike je financirala občina in oni se morajo s
tem ukvarjati. Če bodo dopustili, da se z Romi ukvarja krajevna
skupnost, bo to pripeljalo do novega Ambrusa.«
Škufca na te očitke odgovarja, da se z romskim naseljem v
Šmihelu ukvarja že več kot deset let in da se je to v sodelovanju
z Bojanom Tudijo v tem času razvilo v vzorčen primer sobivanja
Romov in večinskega prebivalstva. »Prav, naj se zdaj v Šmihelu
angažira Zveza Romov za Dolenjsko. Hitro se bo pokazalo, kdo
dela s figo v žepu in za lastni interes,« je prepričan.
Boris Blaić
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(streljanje, kurjenje, nered, metanje
kamenja,..), zato smo, tudi na sugestijo predstavnika romskega naselja v Svetu KS, Bojana
Tudije, takoj sklicali Varnostni sosvet Šmihela,
na katerega smo povabili vse kompetentne
službe in postopek postavitve smo začasno
ustavili. Na Varnostnem sosvetu smo sprejeli
vrsto sklepov, da policija dnevno spremlja
in nadzira stanje v naselju, da Center za socialno delo obravnava omenjene družine,
in da sprejmejo družine splošno veljavne
norme tudi v obliki moralne Izjave, da bodo
spoštovali družbene norme, skrbeli za red in
otroke pošiljali v šolo ter za prejete kontejnerje plačevale minimalno odškodnino.
Šele po izpolnitvi tega se postavi tem
družinam sanitarne kontejnerje. Dve družini
sta se temu ''uklonili'' in sedaj, vsaj trenutno, z
njima ni problemov, tretja, družina Brezar pa
ne. V novembru smo z investitorjem, Mestno
občino Novo mesto končali akcijo postavitve
treh sanitarnih kontejnerjev.
Tretji sanitarni kontejner, ki je bil v letošnji
jeseni namenjen družini Brezar smo potem
po skupni odločitvi z Mestno občino Novo
mesto dodelili družini Šajnovič, s katero ni
bilo nobenih težav, je socialno res šibka (v
lanskem in letošnjem letu jim je pomagal
tudi KORK Šmihel– krajevni rdeči križ), kajti
ta družina je bila ravno tako brez ''vode in
WC-ja''.

Visoki obisk v romskem
naselju Šmihel
Župan Ljubljane, g. Zoran Janković je želel
videti naše romsko naselje. Ob obisku
sredi poletja je povedal, da ima v Ljubljani
300 romov. Primerjali smo metodologije
reševanje romske problematike in nam za
naše rezultate čestital. Obiska se je udeležila
tudi podpredsednica parlamenta, ga. Renata
Brunskole.

POLICIJA SVETUJE
Najbolj efektivna varnost je dosežena, ko
sosed varuje soseda, zato vas naprošamo,
da tudi v naprej evidentirate vse aktivnosti
neznanih – sumljivih vozil in oseb ter
o tem sporočate na policijo na 113 ali
na E mail predsednika KS Šmihel skufcamiro@gmail.com. Na tem mestu se
želimo še posebej zahvaliti Policiji Novo
mesto, s katero, odkar imamo Varnostni
sosvet. odlično sodelujemo. Odzivni čas
policije, po naši prijavi je takojšen in kar je
najpomembnejše, UČINKOVIT.

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
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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.

Kontakt za občane:
PP Novo mesto, Ljubljanska cesta št. 30
Tel:07/3327400
ladislav.marentic@policija.si
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Ladislav Marentič
Vsem krajanom KS Šmihel v prihajajočih
praznikih in prihodnjem letu, želimo
srečno, zdravo, uspešno, predvsem pa
VARNO 2014
član Varnostnega sosveta Šmihel
Manuel Vesel, mag.
policijski inšpektor

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Varnostna ocena
v KS ŠMIHEL

Predavanje Milana Hervola
Posvet na temo zdrave prehrane z Milanom
Hervolom o zdravi presni prehrani, pripravi
takšne hrane in eko-pridelavi sadja in zelenjave za lastne potrebe

Področje preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja
kriminalitete
V letu 2014 smo na območju KS Šmihel obravnavali 62 (91) kaznivih dejanj oziroma
31,9% manj kot v enakem obdobju lani. Med kaznivimi dejanji prevladujejo kazniva
dejanja velike tatvine (vlomi), tatvine in poškodovanja tuje stvari, obravnavani pa so bili
tudi posamezni primeri kaznivih dejanj Nasilja v družini in kaznivo dejanje Povzročitev
splošne nevarnosti (streljanje).

Področje javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne
varnosti ljudi in premoženja
Na območju krajevne skupnosti je bilo v letu 2014 evidentiranih 19 (36) kršitev JRM
oziroma 47,2% manj kot v enakem obdobju lani. Večina kršitev ZJRM je bila v zasebnih
prostorih, medtem ko množičnih kršitev javnega reda in miru nismo beležili.

Predavanje Milana Hervola o štirih tipih
prehrane, presni prehrani, zdravju, boleznih,
eko-pridelavi in naravnih zakonih je bila dne,
28.3.2014, ob 18.00 uri, v polnem gasilskem
domu Šmihel.
Milan Hervol z ženo Mileno že več kot 20 let
živi izključno na presni hrani, v popolnem
stiku z naravo in proučuje njene zakone,
ter s predavanji in individualno pomočjo
nesebično pomaga ljudem ozaveščati vzroke za bolezni in vsakdanje težave, katere so
rešljive na mnogo preprostejše in naravnejše
načine, kot smo bili naučeni. V naravi vladajo
naravni zakoni, če se jih držimo je življenje
zelo preprosto.

Področje zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Na območju krajevne skupnosti se je v letu 2014 pripetilo skupaj 14 (26) prometnih
nesreč oziroma 46,2% manj kot v letu 2013, od tega 11 (19) I. kategorije (brez poškodb),
3 (6) II. kategorije (lahke telesne poškodbe) in 0 (1) III. kategorije (hude telesne poškodbe).
Kot vzrok za nastanek prometnih nesreč pa izstopa neprilagojena hitrost ter stran in smer
vožnje, ter posredno vožnja pod vplivom alkohola.
Na podlagi zgoraj omenjenih podatkov ocenjujemo, da so varnostne razmere v letu 2014
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, policist I

Poučuje z lastnim primerom. Pomagal je
mnogim ozavestiti vzroke, ki povzročajo
raka, levkemijo, revmatizem, sindrome izgorevanja, in ostale t.i. »neozdravljive bolezni«,
ter radovednim razkril mnoge preproste
a dragocene skrivnosti; poenostavimo si
življenje in se vrnimo k naravi. Skoraj vse,
kar Hervolova zaužijeta, pridelata sama na
samooskrbni ekološki posesti; vsebina seminarja sestoji tudi iz tridesetletnih izkušenj s
tovrstnim načinom pridelave sadja in zelenjave. Zaradi tega smo ga povabili tudi v našo
sredino. Na koncu predavanj smo poskusili
takšno pridelano in pripravljeno hrano, ki
nam je vsem teknila.
Povsod, kjer predava so dvorane polne.
Tudi mnogi naši krajani, ki so se udeležili
predavanja, so bili navdušeni in dvorano zapustili z zahtevo, da jim tovrstno predavanje
ponovimo tudi v letu 2015.
december 2014
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PRISPEVEK KOMUNALE NOVO MESTO – ozaveščanje
krajanov pri ravnanju z odpadki

VPLIV SODOBNEGA RAVNANJA Z
ODPADKI NA ZMANJŠEVANJE CO2
Pri izbiri tematike letošnjega prispevka v vašem krajevnem glasilu,
me je v veliki meri spodbudil nedavni obisk kitajske gospodarske
delegacije v Sloveniji. Preprosto se niso mogli načuditi ohranjenosti
naravnega okolja, splošne urejenosti, predvsem pa kakovosti zraka.
Za njih je to izjemna vrednota, saj gotovo vsi poznamo prizore,
predvsem iz teh velikih azijskih mest, ko se ljudje v gibljejo le še z
maskami preko obraza.

povprečju 1.755 kg. Pri reciklaži ene tone stekla prihranimo tudi
do 300 kg CO2, pri predelavi plastične embalaže še nekoliko več, in
sicer okoli 340 kg CO2. Veliko več prihranimo pri predelavi ene tone
odpadnega tekstila, kjer se dosega celo 3.000 kg znižanega izpusta.
Povsem druga dimenzija pa nastaja pri predelavi kovin. Pri železu
je ta indeks še okoli 1.800 kg, pri aluminiju 9.840 kg, pri bakru pa kar
15.400 kg CO2, če jih primerjamo s proizvodnjo iz rude.

Tudi ravnanje z odpadki so del tega negativnega scenarija, ki
prispeva kar znaten delež pri izpustih CO2 v ozračje. Po podatkih, ki
sem jih razbral iz strokovnih literatur, ta delež znaša nekaj nad 3%.
Ko k temu prištejemo še obremenitve transporta, ki je potreben
za zbiranje vseh vrst odpadkov, bi bil ta delež še vsaj za odstotek
višji. Mnogi bi verjetno dejali, da je to le neznaten delež, ob ostalemu transportu, pa ob energetiki, ki predstavlja celo eno tretjino
vseh izpustov toplogrednih plinov, pa ob kmetijstvo in drugih
industrijskih procesih. Morda celo res in povrhu gre še za globalne
probleme, na katere lahko posameznik izredno malo vpliva. Lahko
pa vplivamo na tisto, kar šteje tukaj in takoj. In to je tudi dosledno
ločevanje odpadkov. Globalna statistika pri tem sploh ni izrazna, še
najmanj pa v odstotkih. Sprejeti moramo zavedanje, da nam vsaka
tona recikliranih odpadkov znižuje določeno količino toplogrednih
plinov.

Zelo suhoparna statistika, vendar ne pozabimo, govorimo o
okoljskih dejavnikih, še nič ne vpletamo ekonomskih, kaj hitro bi
se razvila teorija, da nekdo ob tem ustvarja dober posel. Dejstvo je,
da v kolikor ne bomo znali vračati te materiale, v ponovni snovni
tok, bodo predelovalci še več segali po novih rudninah, ustvarjali še
večje okoljske obremenitve in proizvajali še dražje izdelke.

Na primer pri predelavi ene tone recikliranega papirja ustvarimo
850 kg CO2, pri predelavi iz osnovnih surovin pa ga nastane v

HREPENENEJE
Čakal sem Te,
prisluškoval miže, sanjal,
vedel sem, da moraš priti ….
Prišla si, kot jutranja zarja,
lepa kot cvetoča
planinska pokrajina.
Žarele so tvoje oči,
kot zvezde sredi temne noči.
Naivna, otročja plašna si prišla,
globoko v moje srce se pogreznila.
Nocoj bi, draga, hodil rad s teboj,
nocoj po samo najinih poteh bi šla,
nocoj te božal, poljubljal bi,
šepetal ti o ljubezni,
o lepih rečeh nocoj –
ti angel moj.
Anton Progar
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Moj namen in cilj, ob tovrstnih prispevkih, je predvsem spodbujati
k večjem ločevanju odpadkov, da morda tudi ob takšnih informacijah najde nekdo svoj motiv in smisel v tem ravnanju. Zaključil bi
s sloganom, ki ga je naše okoljsko ministrstvo uporabilo v eni od
svojih kampanj, pa bi bilo prav, da ga osvojimo, in sicer »Prihodnost
je reciklirana«.
Pripravil: Simon Štukelj
Vodja sektorja splošna komunala

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

BOŽIČNI POHOD
26. 12. 2013; kljub slabemu vremenu so
mnogi krajani prišli na zbirno točko, pred
Športnim centrom na Košenicah in organizatorje prepričali, da se odpravimo na
pešpot do vasi Boričevo. Že tradicionalno so
se krajani vasi ponovno izkazali kot odlični
gostitelji. Najbolj veselo in bučno pa je bilo
na dvorišču in v kleti prijazne družine Mervar.
Vabljeni na božični pohod 2014, ki bo
27. 12. 2014 in to ob vsakem vremenu.

PREDNOVOLETNI KONCERT V CERKVI SV. MIHAELA V
ŠMIHELU, 2013
Na našo pobudo smo tudi v letu 2013 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 inštituciji ter kraj, pripravimo, v skupni organizaciji, prednovoletni koncert. Koncert je bil v soboto, 28. 12. 2014 ob 18.45 uri, v župnijski
cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu. Program je povezoval g. Lojze Bojanc.
Po koncertu je Svet KS postregel s kuhanim vinom in božičnim čajem. Vabljeni pa tudi letos,
26. 12. 2014, ko bo še bolj bogat program in še bolj prilegajoč božični napitek!

Po koncertu so si obiskovalci pogreli roke s kuhanim vinom in čajem ter posladkali s
pecivom slaščičarne Cukrček

IZLET KRAJANOV V PREKMURJE
30. 06. 2014; naš novi podpredsednik Sveta KS Šmihel Boštjan Marolt nas je prepričal, da bi
bil izlet v Prekmurje, s končno postojanko na Turistični kmetiji Ozmec pri Ljutomeru, kamor
z družino hodi na poletno dopustovanje, dobra varianta. In ne le dobra, bila je odlična.
Ogledali smo si terme v Moravcih, v Bogojini Plečnikovo cerkev, mlin na Muri,… pa tudi na
ogled orhidej smo se podali.

Skupinska fotografija z našega izleta
december 2014
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IZLET V ADVENTNI TRST, 06.
12. 2014
Vsem, ki ste bili z nami na izletu krajanov
v Trst, hvala za zaupanje. Spoznali smo
Marijino cerkev na Vejni, grad Miramare in
center zgodovinsko izredno ter gospodarsko
bogatega mesta Trst. Na vse kar smo kot
organizatorji lahko vplivali smo se trudili po
najboljših močeh, žal na vreme nimamo vpliva. V samem Trstu nam ni bilo naklonjeno,
zaradi česar tudi ni zaživela adventna tržnica,
kar je bilo napovedano s strani mesta. Če bi
to vedeli v naprej, bi si vzeli več časa za ogled
prekrasno okrašenega Portoroža, kar smo
lahko ugotavljali iz avtobusa. Je pa bilo zato
na koncu toliko bolj veselo v Strunjanu, kjer
nas je sprejel Miklavž, in kjer so nas gostinci
razvajali z lokalnimi specialitetami ob vodeni
degustaciji vin.

Fotografski utrinki z našega adventnega
izleta v Trst

Prednovoletna okrasitev kraja
Ker smo imeli vsako leto težave in stroške pri
postavitvi novoletne jelke pred cerkvijo, smo
se odločili, da zasadimo smreko. Žal je ta za
okrasitev še premajhna, zato smo namestili
lučke na drevo. Letos smo okrasitev nadgradili
še z več svetlobnimi zvončki in zvezdo repatico.
Lučke lahko v večernem in nočnem času
občudujemo že od 01. 12. 2014. Če že nismo
med prvimi po urejenosti cest in pločnikov smo
vsaj v okrasitvi kraja.
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Črna točka kraja
Pogorišče v Šmihelu nudi klavrno sliko že več kot trideset mesecev po požaru
Poleg neestetskega videza pa je ta del Šmihelske ceste ozek in nevaren za vse udeležence
v prometu, kar potrjuje NEZGODA NA ŠMIHELKI 24. 06. 2014

Nesreča v Šmihelu
Ob 12.14 sta v Šmihelu v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodoval
otrok, katerega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in
prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.
Gasilci GRC Novo mesto so mesto nesreče naletno in požarno zavarovali ter usmerjali
promet do prihoda policistov.

Spoštovane krajanke in
krajani!
Žal, ne glede na vse naštete aktivnosti,
na ves naš trud, ostaja grenak priokus,
saj pri urejanju cest in pločnikov
nismo napredovali. Enostavno je bilo
pri odgovornih strokovnih službah
občine premalo politične volje.
Večina krajanov, ki so v preteklosti
zavirali izgradnjo, so dali soglasje za
odprodajo zemljišča, vendar zadeve
zaradi nezavzetosti občine ne stečejo
tudi na teh lokacijah.
Ponosni pa 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. Pobudo vam dajemo, da
se tudi sami sosedje organizirate in
izvedete že napovedane ‘’žure’’ ulice.
Z veseljem vas bomo pri takšnih
oblikah druženja in spoznavanja
sosed soseda, podprli materialno in
tudi finančno. No, krajani Aškerčeve,
Nahtigalove in še katere druge ulice,
naredimo skupaj še korak naprej pri
izvedbi.
Naše interno glasilo Šmihelčan bazira
na pomembni rubriki SRCE ŠMIHELA,
letos KULTURNO SRCE ŠMIHELA (lani
športno, predlani humano), 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.

Aktivnost zaradi
problematike pasjih
iztrebkov:
Izdelali smo lične nalepke, ki opozarjajo
in kličejo k ustreznejšemu ravnanju iz
higienskih, zdravstvenih in estetskih
razlogov, na javnih in privatnih površinah.
Za to pripravljene nalepke, smo je nalepili
na zabojnike z mešanimi komunalnimi
odpadki in preko E- pošte še dodatno
opozorili krajane.

KER SEM TVOJ,
POČISTI ZA MENOJ!
Hvala!
KS Šmihel želi opozoriti na higienski, zdravstveni in estetski
problem pasjih iztrebkov na javnih in privatnih površinah.

Zagotovo bo tudi v nadalje glavna
aktivnost naše in sosednje 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.
Miro Škufca, predsednik KS Šmihel
december 2014
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Krajevna organizacija Rdečega
križa Šmihel v letu 2014
Naloge KORK-a so vsako leto
podobne, saj je naše delovanje
usmerjeno predvsem v pomoč pri
reševanju socialne problematike
naših krajanov. Tako smo v letu, ki
se izteka, pomagali nekaterim našim
družinam pri poplačilu položnic za
elektriko, komunalo in kurjavo. Prav
tako smo prispevali tudi za letovanje
šolskih otrok, za nakup šolskih
potrebščin in poplačilu položnic za
malico. Letos smo tudi donirali preko
OZRK-ja za dve družini, katerima se
rešuje zelo težka stanovanjska problematika, nekaj pa smo prispevali za
poplavljena območja..
Razdelili smo tudi 35 prehrambenih paketov
našim krajanom, ki smo jih prejeli preko
OZRK iz EU rezerv. Iz zbranih sredstev akcije
“Peljimo jih na morje” sta dve naši krajanki
preživeli lep teden na Debelem rtiču.
Spomladi in pozno jeseni smo v prostotih RK
v gasilskem domu opravili meritve sladkorja
in holesterola. V the prostorih RK se enkrat
tedensko dobiva skupina za samopomoč
starejših, ki jo vodita Fani Avbar in Milena
Šinkovec.
V mesecu maju smo imeli “Košarico RK”
v trgovini Vita. Košarica se je lepo polnila
posebno še v času, ko so kupce nagovarjale
učenke Osnovne šole Šmihel. Gospodu
Čučku se ob tej priložnosti še enkrat zahvalim
za prijaznost, da smemo gostovati v njegovi
trgovini in za lep sprejem mladih aktivistk.
Letos so v akciji “Košarica RK” sodelovali tudi
učenci Osnovne šole Šmihel z zbiranjem
prehrambenih in drugih artiklov, ki smo jih
razdelili med KORK Šmihel, KORK Regrča vas,
KORK Uršna sela in KORK Birčna vas.
V oktobru smo pripravili že tradicionalno
srečanje starejših krajanov v Osnovni šoli
Šmihel. Vzdušje na srečanju je bilo prijetno.
Učenci OŠ so pripravili lep program, kuharice
skuhale dobro kosilo, gospa ravnateljica pa
nas je toplo sprejela. Vsem se lepo zahvaljujem za sodelovanje.
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V predbožičnem času bodo naše aktivistke
obiskale in obdarile vse naše krajane starejše
od 75 let.
Finančba sredstva za realizacijo vseh navedenih aktivnosti pridobivamo predvsem
iz čanarine, prispevka MO Novo mesto,
prispevka KS Šmihel in drugih prostovoljnih
prispevkov. Vsem se lepo zahvaljujemo.
Želimo vam vesele božične praznike, v letu
2015 pa čimveč veselih in srečnih trenutkov.
Predsednica KORK Šmihel,
Angelca Kristan

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Delo PGD Šmihel 2014
Leto 2014 je že skoraj za nami. Tudi
Ob koncu leta vam želimo šmihelski gasilci
v tem letu smo bili na področju gas- in gasilke zdravo, zadovoljno in uspešno leto
ilstva zelo uspešni in delovni.
2015!
Skrbeli smo za redno usposabljanje operativnih članov, mladine in otrok. Skrbeli
smo za čiščenje gasilskega doma, druženje
in tekmovanje. Sodelovali smo s prostovoljnimi organizacijami in društvi, krajevnimi
skupnostmi, župnijo Šmihel, OŠ Šmihel in OŠ
Drsko, DSO Novo mesto ter ŠC Novo mesto.

Upravni odbor PGD Šmihel

V letošnjem letu smo opravili 26 intervencij:
• 14x poplave
• 4x dimniški požar
• 2x tehnično reševanje
• 1x nesreča na vodi
• 1x žledolom
• 1x požar kontejnerja
• 1x požar v naravi
• 1x požar na objektu
• 1x visok sneg
V mesecu oktobru-mesecu požarne varnosti
smo sodelovali skupaj z GRC Novo mesto in
drugimi društvi na skupnih gasilskih vajah
( vaja v SB Novo mesto, ŠC Novo mesto,
DSO Novo mesto, Kmetijska šola Grm,).
Organizirali smo dan odprtih vrat, vendar
letos ni bilo takega zanimanja.
Z ekipami pionirjev, mladincev, pripravnikov,
veteranov in veterank smo se udeleževali
gasilskih tekmovanj in dosegali lepe
rezultate.
Nekaj naših gasilcev in gasilk je uspešno
opravilo tudi osnovni tečaj gasilca. 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.
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 deluje.
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Emanuel – Bog z nami
»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« (Lk 1,18–25).
Kratek sestavek iz Lukovega evangelija nam
ljudem sporoča veliko resnico. Dogodek na
betlehemskih pašnikih je zaznamoval zgodovino človeštva za vedno. Neverni in verni
se ob božičnih praznikih nekoliko zamislimo,
pogledamo v svoje srce, se nekoliko bolj
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doživeto srečamo drug z drugim. Vsak človek
hrepeni po tem. Vsak si želi doživeti bližino
drugega, srečo ob sprejetosti drugih ljudi.
Človek ima lahko najlepšo hišo, takšno, ki si jo
je vedno želel, lahko ima najboljši avtomobil,
takega, ki mu ga vsi zavidajo, lahko si uresniči
vse, o čemer drugi le sanjajo, pa vendar
mu vse to ne bo prineslo miru in prave ter
dolgotrajne sreče v srce. Manjka mu tisto, po
čemer srce hrepeni.
Bog je to točno vedel. Ni nam poslal
arhitekta, da bi nas naučil graditi lepe
hiše, ni nam poslal znanstvenika, da bi
naredil načrt za popoln avtomobil, ni nam
poslal uresničevalca sanj, da bi izpolnil vse
naše želje. Poslal nam je, kar smo najbolj
potrebovali: Človeka.
Emanuel – Bog z nami! To potrebujemo
ljudje vseh časov. Potrebujemo nekoga, ki
bo z nami. Nekoga, ki si vzame čas za nas,
ki nas sprejema takšne, kot smo, ki nas ne
obsoja, ki ne kriči na nas, četudi naredimo
kakšno napako. Potrebujemo nekoga, ki se z
nami veseli, ko smo veseli, ki se z nami joče,
ko smo žalostni, ki z nami trpi, ko trpimo …
Mogoče vsega tega kdo ne opazi, vendar pa
mnogi to občutimo dan za dnem. Ta otrok, ki

se je rodil davno na betlehemskih poljanah,
nam daje cilj, moč, smisel in upanje. Zato ker
je on zaživel kot človek, zato ker je še danes
Emanual – Bog z nami, želimo to upanje
sporočati vsem ljudem, ki ga ne poznajo, ki
ga še niso doživeli kot »Človeka z nami«.
Če nam greh, naša slaba dejanja, nemoč
še vedno govorijo, kako smo slabotni,
kako je potrebno vedno znova to temno
stran našega življenja prikriti pred drugimi,
da bi nas sprejemali, nam Jezus s svojim
rojstvom na svet sporoča nekaj popolnoma
drugega. Govori nam: »Na svet sem prišel
tudi zate, tudi če tvoje srce napolnjujejo vse
druge, posvetne stvari, sem se rodil tudi zate.
Čeprav me ne poznaš, čeprav nočeš slišati
zame, sem se rodil tudi zate. Čeprav se ne
meniš zame, sem prišel k tebi, da ti pokažem,
da si mi pomemben, da te sprejemam kljub
tvojim napakam, da te imam rad, čeprav
včasih sam sebe tako težko sprejemaš.
Želim ti pokazati, da je lepo to, da si, da se
pred mano ni treba pretvarjati, ni se ti treba
dokazovati, da bi te sprejel. Želim biti s tabo
– Bog s tabo!«
Igor Stepan, župnik

P ODJ E T N O S RCE Š m ih ela

PODJETNO SRCE
Šmihela
Portreti naših krajanov
PODJETNIŠKO SRCE ŠMIHELA

-

Naš cilj je, da se s portreti naših
krajanov, sosedov, med seboj
bolje spoznamo.
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 tremi leti smo vam v našem
lokalnem glasilu Šmihelčan, pod
rubriko Široko srce, predstavili
razna društva, organizacije in
posameznike, ki delujejo humanitarno, predlani športnike,
lani pa glasbenike in kulturnike.
Letošnja rdeča nit Šmihelčana bo
predstavitev posameznikov, ki delujete
kot podjetniki, po rubriko ‘’PODJETNIŠKO
SRCE’’ Šmihela. V našem kraju imamo celo paleto
krajanov, ki so uspešni podjetniki oz. managerji.
V nadaljevanju vam predstavljamo le del naših krajanov s
kulturnim srcem.

Božo Kočevar
Krajan Boža Kočevarja je na
skupno pobudo KS Šmihel in Kluba
prijateljev IMV dne, 7. aprila 2014,
prejel najvišje priznanje naše občine,
postal je častni občan občine Novo
mesto. S tem imamo v kraju, poleg
Štefana Davida, ki je bil prejemnik
enakega priznanja pred nekaj leti, še
drugega častnega občana.
Spoštovani Božo, čestitke v imenu
vseh krajanov, ki smo ponosni na
vas.
M.Š.

V nadaljevanju podajamo
našo utemeljitev
Belokranjec Božidar Kočevar je po končani
gimnaziji v Črnomlju zaključil študij
strojništva na ljubljanski univerzi in se kot

diplomiran strojni inženir zaposlil v Železarni
Jesenice. Leta 1964 je postal v takratnem
IMV-ju najprej konstruktor dostavnih avtomobilov in nato konstruktor prikolic ADRIA.
Izkazal se je kot vodja proizvodnje prikolic in
pozneje kot vodja Proizvodnje avtomobilov.
S pridobljenimi izkušnjami je zasedel položaj

direktorja takratne TOZD Tovarna avtomobilov, kot član začasnega kolektivnega poslovodnega odbora pa je odgovarjal za razvoj
in nato napredoval v direktorja razvojnega
instituta IMV. Nazadnje je bil v Revozu vodja
razvoja kadrov in izobraževalnega centra.
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Takoj, ko je prišel v Novo mesto, je začel
predavati na srednji strojni šoli in si hkrati
prizadeval za oblikovanje dolenjskega visokega šolstva. Pri tem je spletal strokovne
povezave s strojnima fakultetama v Ljubljani
in Mariboru, doma pa prenašal svetovno
strokovno znanje v razmeroma nerazvito
okolje.
V obdobju od leta 1979 do 1982 je bil
ravnatelj Izobraževalnega centra tehniških
strok Novo mesto (ICTS). Uspešno je vodil
to ustanovo, saj se je v tem času razvila vrsta
novih izobraževalnih dejavnosti. V tem času
je vpeljal način sodelovanja med ICTS, gospodarstvom in okoljem, skrbel za izgradnjo
ICTS, skrbel za optimalno organizacijo, uvajal
usmerjeno izobraževanje in uvajal nove
tehniške izobraževalne programe.
V zadnjem času se je še posebno ustvarjalno
ukvarjal s Fakulteto za industrijski inženiring
FINI in Visoko šolo za tehnologijo in sisteme
VITES ter dejavno sodeloval v dolenjski
akademski pobudi.
Kot podpredsednik Skupščine Občine Novo
mesto je tudi dejavno deloval v družbenem
razvoju mesta. Bil je tudi poslanec prvega
sklica parlamenta v samostojni Sloveniji.
Vseskozi aktivno sodeluje v Zvezi inženirjev
in tehnikov Slovenije in Društvu inženirjev
tehnikov Novo mesto.
Takoj po preselitvi v novo hišo v Šmihelu, leta
1977, se je Božo aktivno vključil v delovanje,
tako Krajevne skupnosti Šmihel, kot tudi PGD
Šmihel, kjer je še vedno aktiven.
V začetku osemdesetih let, ko je bil predsednik KS Šmihel Rado Medle je vodil gradbeni
odbor pri izgradnji cestišča, kanalizacije, javne razsvetljave in telefonije v starem delu
Šmihela.
Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel je gasilsko društvo z 85-letno tradicijo. Ustanovljeno
je bilo leta 1929. Vsa leta deluje uspešno na
našem požarnem okolišu, ki zajema 7 KS, in
sicer: KS Šmihel, KS Drska, KS Kandija Grm, KS
Majde Šilc, KS Regrča vas, KS Gotna vas in KS
Žabja vas.
Poleg osnovne protipožarne zaščite
in reševanja, gasilci delujejo s svojo
požrtvovalno dejavnostjo tudi širše izven
svojega požarnega okoliša. Poleg humanitarnih aktivnosti, naši gasilci vzorno skrbijo
za gasilski dom, ki ga koristimo krajani in
razna društva iz Novega mesta za posvete,
kulturne dogodke, delovanje Rdečega križa
in druga druženja.
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Zagotovo je pri gasilcih ostal pošten in
humanitarni duh, v dobrobit vseh občanov,
ki nam ob naravnih nesrečah brezkompromisno pristopijo na pomoč. Seveda vsega
tega ne bi bilo, če v njem ne bi delovali ljudje
kakršen je Božo Kočevar.
Od leta 2000 do 2010 je bil član odbora za
posodobitev gasilske opreme. Za pridobitev
sredstev je bil eden pomembnejših aktivistov pri organiziranju dobrodelnih koncertov
in pri iskanju donatorjev pri podjetjih,
lokalnih ter državnih inštitucijah. Predvsem
z njegovo pomočjo je PGD Šmihelu uspelo,
da so lahko nabavili novo gasilsko vozilo in
posodobili gasilski dom, ki je velja danes za
enega najbolj opremljenih med gasilskimi
društvi v naši regiji. Vsa ta prizadevanja so
bila nagrajena tudi z Grbom mestne občine
Novo mesto za leto 2010, ki ga je prejelo
društvo PGD Šmihel.
Božo Kočevar je še vedno aktiven član gasilcev. Pogosto se udeležuje kot predstavnik
PGD Šmihel s pobraten društvom gasilcev
iz Donje Lomnice, občina Velika Gorica pri
Zagrebu, letnih srečanj, bodisi v Novem
mestu ali pri njih na Hrvaškem. Zagotovo pa
vso to energijo, ki jo razdaja za dobrobit kraja
in gasilcev črpa iz svojega aktivnega življenja,
kot smučar tekač in kot odličen vinogradnik
ter kletar.
Z delovnimi in organizacijskimi izkušnjami
je že leta 2000 (po upokojitvi) stopil na čelo
odbora za oblikovanje kluba s približno 120
člani, ki je bil leta 2002 registriran kot KLUB
PRIJATELJEV IMV, ki je združeval nad 400
članov.
Zaznal je njihovo potrebo po predstavitvi
pomena IMV in željo po ohranjanju spomina
na razvoj avtomobilske in prikoličarske proizvodnje na Dolenjskem in sosednjih pokrajinah ter pomen v celotnem slovenskem
prostoru in širše. Z njemu lastno energijo in
povezovalno sposobnostjo je aktiviral vrsto
nekdanjih delavcev in strokovnjakov IMV
pa tudi zaposlenih v njenih naslednicah ter
drugih občanov.
Iz takšnega spleta skupnih interesov je
nastala pobuda za poimenovanje ceste po
ustanovitelju in dolgoletnem vodji IMV Juriju
Levičniku, ki jo je Božidar Kočevar uresničil
ob polnem soglasju občine Novo mesto.
Prvemu uspehu s seznama zadanih nalog
in ciljev je pozneje sledil nov dosežek:
postavitev spomenika Juriju Levičniku, le
nekaj metrov od prve proizvodne dvorane
Motomontaže in njegove skromne pisarne,

v kateri so se porajale in uresničevale zamisli
o nastanku in razvoju IMV-ja.
Pri obeh projektih je bil Božidar Kočevar
nosilec ideje in motivator pri vseh odločilnih
osebah izven Kluba prijateljev IMV, ki so
podprle ali omogočile izpeljavo zahtevne
naloge.
Z neverjetno vztrajnostjo in optimizmom
je spodbujal člane Kluba prijateljev IMV in
nekdanje sodelavce za objektivno umestitev
nekdanje Industrije motornih vozil v razvoj
slovenskega gospodarstva.
Za širši slovenski prostor pa lokalni pomniki niso zadoščali. Božidar Kočevar je snoval
idejo o ohranitvi zgodovine IMV-ja: založiti
in izdati ilustrirano knjigo, ki bo še desetletja
poučevala in opominjala, v kakšnih razmerah
in pogojih sta nastajala prvi domači dostavni
avtomobil in turistična prikolica Adria. Ob
petdesetletnici Industrije motornih vozil je
nastala ugledna in razkošna monografija
»Povest o velikanu pod Gorjanci«, za katero
je bilo potrebno zbrati gradivo pri nekaj
sto darovalcih slikovnega materiala in
priklicati v spomin dogodke in številke za
nekaj desetletij nazaj, sicer si avtor ne bi
mogel pomagati z muzejskimi materiali in
časopisnimi izrezki. Tako ima danes Klub
sistematiziran arhiv zgodovinskih posnetkov,
kateremu je tudi Tehniški muzej Slovenije
izrekel priznanje.
Božidar Kočevar je naknadno izpostavil
načrt, zanj pridobil podpornike v Klubu
prijateljev IMV in naletel na posluh pri sponzorjih denarnih sredstev, da se preteklost
IMV-ja zabeleži tudi na video. Tako je nastal
60-minutni film POVEST O VELIKANU in
18- minutni prispevek o Juriju Levičniku
VSAKEMU PODGURCU SVOJ KOS KRUHA, ki
je bil prikazan ob odkritju spomenika.
Članstvo je vedelo, koga in zakaj je izbralo za
predsednika Kluba prijateljev IMV. Po izpolnitvi vseh zastavljenih nalog so ga spoznali
tudi podpisniki PISMA O NAMERI leta 2008:
Mestna občina Novo mesto, Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto, Tehniški
muzej Ljubljana, Dolenjski muzej Novo
mesto, Revoz Novo mesto, TPV Novo mesto,
Adria Mobil in Šolski center Novo mesto, ki
so se s Klubom prijateljev IMV zavezali za
ustanovitev in postavitev muzejske zbirke
o razvoju avtomobilske in prikoličarske
proizvodnje na Dolenjskem.
Rezultat zaveze je bil potrjen 17.12.2010,
ko je bila novinarjem predstavljena v dveh
dvoranah v Drgančevju, ki ju je prispevala Mestna občina Novo mesto, zbirka 20
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avtomobilov in prikolic ter namensko urejen
poseben prostor z izdelki in dokumentacijo
za izobraževalne namene.
Že z doslej narejenim je Klub prijateljev IMV
izpolnil obveznosti do Tehniškega muzeja
Slovenije, ki je zagotovil trajno povezovalno
in skrbniško vlogo in do Ministrstva za kulturo RS, ki je Klubu prijateljev IMV priznalo
»Status društva v javnem interesu« in mu
izreklo moralno podporo ter tudi finančno
podprlo muzejsko zbirko.
Božo Kočevar je bil pobudnik, da se je Klub
prijateljev IMV prijavil na mrežni razstavni
projekt z naslovom »Uf, Industrija!«, pod
okriljem Evropske prestolnice kulture
Maribor 2012. Z njegovim zgledom in vztrajnostjo so sledile polletne priprave na otvoritev razstave z naslovom Kolesje napredka
IMV. Na otvoritvi dne 15.6.2012 se je zbralo
cca 300 obiskovalcev med njimi: župan
MO Novo mesto, svetniki, predstavniki EPK,

predstavniki MKŠŠI, vodstvo in člani Kluba
IMV in številni novomeščani. Naš muzej
in mesto Novo mesto sta z razstavo »Uf,
industrija« stopila v bok ostalim partnerskim
mestom v EPK v Sloveniji - Mariboru, Ptuju,
Velenju in Ravnam na Koroškem. Od takrat
dalje beležimo neprestano rast števila obiskovalcev, muzejska zbirka pa obsega že 38
proizvodov.
Vse opisane poklicne dosežke je sicer izvedel
Klub prijateljev IMV pretežno ljubiteljsko,
vendar brez povezovalne vloge, prenosa
vztrajnosti na članstvo, osebnega vzora
in neustavljive zagnanosti kandidata teh
naporov ne bi zmogel.
***
K naši kandidaturi smo priložili še seznam naslednjih podpornikov:
• REVOZ podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov, d. d.

• ADRIA MOBIL, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d. o. o.
• TPV trženje in proizvodnja opreme vozil,
d. d.
• TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
• DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
• ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
• FOŠ, Fakulteta za organizacijske študije
• FIŠ, Fakulteta za informacijske študije
• FINI, Fakulteta za industrijski inženiring
• Kordiš Tomaž, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
• Krajevna skupnost Regrča vas
• Krajevna skupnost Šmihel in PGD Šmihel
• Krajevna skupnost Majde Šilc
• Krajevna skupnost Drska
• Krajevna skupnost Gotna vas
• Krajevna skupnost Kandija-Grm
• Krajevna skupnost Žabja vas.

Šinkovc Matjaž, samostojni podjetnik
in RTV mehanik
ŠINKOVC Matjaž, samostojni podjetnik in
RTV mehanik nam je zaupal:
„Za RTV mehanika sem se izučil leta 1972.
Po končanem šolanju sem prakso opravljal
v takratnem servisu Rog, ko se je delavnica
zaprla sem svojo poklicno pot nadaljeval v
Novomontaži. Kasneje sem se zaposlil pri
obrtniku Hodnik Petru, kjer sem se naučil
popravljati blagajne in računske stroje.
Vedno je v meni tlela želja, da bi svoj poklic
opravljal na samostojni poti, zato sem leta
1984 odprl svojo lastno delavnico. Od leta
1992, ko je brez službe ostala moja žena,
mi je tudi ona pomagala pri opravljanju
dejavnosti. Začetki so bili težki, vendar

močna želja in trmasta volja ter seveda
podpora družine, so mi pomagali prebrodil
največje težave. Nič ni v življenju težko, če
počneš tisto, kar te veseli. In moje delo mi
je vedno bilo v veselje. Na svoji samostojni
poklicni poti sem se ukvarjal s popravilom
avdijo in video aparatov (TV, DVD, video,
glasbenih stolpov, radio aparatov itd.) in
malih gospodinjskih aparatov (likalnikov,
sesalcev, mikrovalovnih pečic itd.). Vse do
leta 2008, ko sem se upokojil.

ker se v trgovini za ceno popravila, dobi že
nov aparat.

Tudi po upokojitvi, še vedno, kot dopolnilno
dejavnost opravljam to delo, le da je dela
bistveno manj, saj velja, da se v glavnem
nobenega aparata ne splača popravljati,

Vsem krajanom v prihajajočem letu želim
veliko zdravja, osebne sreče in razumevanja.
Vsem podjetnikom pa veliko poslovnih
uspehov.‘

Sem rojen Šmihelčan, zato do tega kraja
čutim še posebno pripadnost in si želim,
da bi se bolj uredil cestni promet.
Ob prostem času se rad družim s prijatelji,
hodim na sprehode in pohode, poleti pa
rad sedem na kolo. V veliko veselje mi je,
da svoje proste trenutke posvetim svojim
najbližjim.

M.Š.
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Kava bar VIVA
– Anton Jerele
Kdo v Šmihelu ne pozna lokala KAVA BAR
VIVA? Vendar pa zagotovo ne vsi njegovega
lastnika. Seveda še vedno velja, da stoji za
vsakim uspešnim lokalom lastnik, ki daje
dušo gostinskemu objektu. Ta potrebni čar
in magnet dajeta VIVI lastnika Anton Jerele
in njegova partnerica Mateja. Toni, kakor
ga kličejo prijatelji, je prišel v Šmihel leta
1992, prvo kot najemnik spodnje trgovine
VITA. Že čez pol leta je ugotovil, da mu delo

Prijazni dami Mateja in Marija za šankom,
kjer se najbolje počutita

v gostinskem lokalu bolj ustreza, zato je
spodnje prostore prepustil trgovcu Čučku.

šah za Policijo, bil pa je tudi šahovski trener
njihove ekipe.

Od leta 1995 Toniju in Mateji pri delu zvesto
in marljivo pomaga naša krajanka Marija
Radulovič.

Poleg dela v gostinski dejavnosti Toni tudi
profesionalno ozvočuje koncerte in druge
prireditve.

Lokal KAVA BAR VIVA je prepoznaven po
biljardu in po tem, da ima, kot edini v Novem
mestu, urejeno kadilnico, v skladu z zelo
zahtevno zakonodajo.

Toni, Mateja in njuna osnovnošolca, stanujejo v novi hiši na Zajčjem vrhu. Delo v
gostinstvu, delo z ljudmi je lepo, je pa tudi
naporno, zato jima je družina in topel dom
v ‚‘Podgorju‘‘ potrebna protiutež. Prijaznima
poslovnežema Toniju in Mateji, ki nam pomagata pri zbiranju prijav za izlete, občasno
pa tudi pri zagotavljanju ozvočenja naših
druženj, želimo še naprej uspešno delo.

V baru se še vedno radi zbirajo tudi ljubitelji
šaha, saj so imeli v njem dolga leta svoj sedež
člani šahovskega kluba Novo mesto. Glavni
razlog za to je seveda Toni, ki je odličen
šahist, nosilec prve kategorije. Vrsto let je igral

M.Š.

Grah Boženko - gostinec
Grah Boženko - gostinec nam je dejal:
„Izučil sem se za gostinskega tehnika. Po zaključenem šolanju sem se zaposlil
v restavraciji Breg, kjer sem delal vrsto let. Ko so leta 2002 zaprli restavracijo
Breg, sva se z ženo Ivanko odločila za samostojno gostinsko pot in vzela v
najem gostilno Bučar.
Ker so bili tedaj časi za gostince boljši je nama prvih osem let pomagal tudi sin
Anđelko. Stanje se je z leti spremenilo, tako se je sin zaposlil v drugi firmi, midva
z ženo pa vztrajava še danes. Pri nas lahko v prijetnem ambientu dobite dobro
malico, kosilo ali vam pripravimo hrano za kakšno posebno priložnost. Da se
pri nas dobro je, skrbi že deset let naša kuharica Jožica.
Ker nam delo v gostinstvu vzame veliko časa, imamo le malo prostega časa
za sebe. Takrat se rad posvetim obdelovanju vinograda ali pa čas izkoristim za
druženje z družino.
Ob zaključku leta se zahvaljujem vsem krajanom, ki nas obiskujete, ostali pa
lepo vabljeni.
V prihajajočem letu pa vsem krajanom želim zdravo in uspešno leto. Naj usta
ne bodo nikoli žejna trebuhi pa vedno siti.‘
Milena Š.

24

december 2014

P ODJ E T N O S RCE Š m ih ela

Ingrid Okleščen
Ingrid in Boris Okleščen z družino so že od
leta 1987 krajani Košenic.
Pred tremi leti se je Ingrid začela ukvarjati
z bioresonanco in v novomeški Hederi je
zaživela njena Mavrica zdravja, CENTER
ZA BIORESONANCO IN DRUGE OBLIKE
NARAVNEGA ZDRAVLJENJA. Pred tem

je imela trgovino z medicinskimi artikli in
ortopedskimi pripomočki, kar je prevzel Boris.
Ingrid je bioresonančna terapevtka z licenco,
zadovoljna, ker je v tem času lahko pomagala
že mnogim ljudem - od otrok pa do starejših
oseb z različnimi zdravstvenimi težavami.
Opaža, da sta pogosto vzrok za zdravstvene
težave stres in preobremenjenost, kar povzroča tako fizične kot tudi duševne težave.
Za to vrsto dejavnosti se je navdušila, ko
je resno zbolela. Zaradi osebne stiske se je

začela izobraževati in
sama preizkusila metodo
ter koristi bioresonance.
Ugotovila je, da ji pomaga, kar ji je bil navdih za
profesionalno delo s to
dejavnostjo.

V prostem času
še vedno obiskuje
tovrstne tečaje, sicer
pa je ljubiteljica narave,
sprehodov in živali, saj
ju z Borisom skorajda dnevno videvamo na
sprehodu okoli Košenic. Rada dela tudi na
vrtu, z rožami, zelišči in vsemi ostalimi zadevami, kar sodi v ekološko pridelavo zelenjave.
S partnerjem Borisom sta si uredila okrog hiše
čudovit vrt, kjer se skupaj sproščata. Če jima

čas dopušča gresta rada v hribe, čas pa se
najde tudi za gledališče in seveda poleti, za
morje.
Skratka, živita harmonično, lepo in zdravo
življenje.
M.D.

Andrej Špes
Krajan Andrej Špes je lastnik grafičnega studia ART 32 d.o.o, ki se ukvarja z oblikovanjem
in digitalnim tiskom. Že vrsto let je oblikovalec glasila Šmihelčan in tudi kakšnih drugih
naših plakatov oziroma vabil. Poznamo ga
kot umirjenega in delovnega človeka, saj
pri tem našem poslovnem sodelovanju
profesionalno ugodi, v najkrajšem možnem
času, vsem našim željam. Njegov končni
produkt, kot je ponovno letošnji Šmihelčan,
pa je na koncu še lepši, kot smo se nadejali.
V razgovoru nam je zaupal:
“‘Biti del skupnosti je velik dar. Najprej seveda
družine in takoj za tem lokalne skupnosti.
Zelo sem vesel in ponosen, da sem po 22
letih, kar je točno pol mojega življenja,
krajan Šmihela in del župnije Šmihel. Do
te močne in trdne naveze me je pripeljala
moja prva punca in sedaj potrpežljiva žena
Tadeja, ki je pristna Šmihelčanka. Tudi
fizično stanujem najdaljše obdobje svojega
življenja v Šmihelu. Od kratkega otroštva na
Štajerskem, srednjo šolo sem obiskoval na
Gorenjskem, daleč od doma in del študija v
tujini, sem gnezdo ustvaril v tem najlepšem
delu Novega mesta.
Ko sem zaključeval študij, me je profesor vabil
za asistenta etike na Filozofsko fakulteto, ampak me je avantura v času tranzicije, ko je vse
dišalo po privatizaciji, vlekla na samostojno

smo bili eni prvih v Slovenskem merilu. Lahko
se pohvalim, da je danes v Novem mestu
veliko grafikov, ki so izšli iz našega podjetja.
Vendar ima vsaka zgodba tudi konec. No,
ne čisto konec, ampak vzpone in padce.
Ker sem bil preveč ambiciozen in naredil
podružnici, najprej v Brežicah in potem še
večjo v Ljubljani, sem se tako navezal na dva
večja kupca - tiskarni. Žal sta obe končali v
stečaju, nas pa so kot dobavitelje z velikim
vložkom in dolgom pustili na cedilu. Tako
lahko zaradi neprevidnosti, naivnosti in
zaupanja čez noč izgubiš vse, kar si ustvaril in
delal več kot deset let. Hvaležen sem Bogu
za to izkušnjo, navsezadnje sem zato izkusil
za kratek čas delo v Evropskem parlamentu,
kot asistent evropskega poslanca. Sedaj pa
s sodelavcem Markom gradiva ob znanju
in izkušnjah grafični studio in digitalni tisk
naproti novim uspehom.
pot. Že 20 let nazaj sva s Tadejo ustanovila
podjetje in med študijem na Notranjskem
izdajala časopis. Ta naju je pripeljal do grafike,
in ko sva ob prvih zaposlitvah prišla v Novo
mesto, Tadeja je učila slovenščino, jaz pa
sem deloval v kabinetu župana, sva počasi
razvijala grafični studio. Hitro učenje novih
tehnologij v grafiki in pripravi za tisk v tistem
času, mi je omogočal razvoj in uspeh, tako da
sem skoraj iz nič ustvaril lepo grafično podjetje. Po razvoju, opremi in usposobljenosti

Na koncu bi se zahvalil vsem, s katerimi
sodelujem, mi zaupajo, se srečujemo ali smo
kakorkoli povezani. Vsem krajanom tega
lepega dela mesta pa vse dobro in mirno v
novem prihajajočem letu.‘
Spoštovani Andrej, v imenu vseh krajanov,
ki z veseljem prebiramo Šmihelčana, ki nam
ga pomagate oblikovati, vam želimo veliko
poslovnih uspehov tudi vnaprej.
M.Š.
december 2014
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Masaža na domu Maja
Storitve za dobro počutje vam ponuja naša
dosedanja zvesta in marljiva članica Sveta KS
Šmihel, Maja Fink. Prvenstveno je maserka na
domu, torej lahko pride tudi k vam domov.
Podjetnica je 2 leti, masira pa že sedem let.
Svojim strankam ponuja klasično švedsko
masažo. Med tem, ko vtira v vaše telo
posebno olje, s tem učinkuje na pomirjanje,
zmanjševanje bolečin, poskrbi za mišično
prekrvavitev, izboljša krvni obtok ter deluje na
limfo, ki omogoča pospešeno izločanje toksinov iz telesa. Torej, če se vam ne ljubi po
napornem dnevu z doma, pride lahko k vam,
kot osebna maserka.
Na Krallovo ulico v Šmihelu je prišla pred
sedemnajstimi leti in se zelo hitro pomešala
med krajane. Na podjetniško pot se je podala
v najbolj težkih časih, ker je želela drugačen –
samostojen način življenja, ki ga je živela skoraj
dvajset let, ko je hodila v službo in bila delavka,
mama ter gospodinja. Ravno krizni časi so jo
navdušili, da se je odločila za spremembo.
Sodi med ljudi, ki ne obupajo hitro in s svojo
idejo o uspehu se je povezala zelo čustveno.
Njena želja in energija naraščata, na ta način
tudi vibracije in ideje o tem kako naprej. S
svojo pozitivnostjo lahko dela z ljudmi na zelo
intimnem nivoju, kot je masaža. To sem lahko
skusila tudi sama.

Vedno znova se vrača po energijo in
vibracije k naravi. Spomladi in poleti
pa med čebele. Z možem Marjanom
pridelujeta med in se spogledujeta
tudi z apiterapijo. Pri sladkem delu
pomagata tudi hčerki Zarja in
Blažka. Jesen in zima sta namenjeni za drugačno vrsto sprostitve.
Je certificiran praktik tehnika EFT
ali bolj poznana metoda tapkanja,
ki ima izvor v energijski psihologiji.
Med tem, ko posameznik tapka
akupunkturne točke meridianov
in govori o problemu, doseže
sprostitev kakršnega koli stresa
na fizičnem ali čustvenem nivoju,
torej zmanjša bolečine vseh vrst in
umakne strahove, jeze, zamere, nemoči, ko
je v nas prisotno negativno čustvo. In EFT je
dober zato, ker sprosti telo in um, podobno,
kot bi bili obdelani z masažo med tem, ko ste
pri psihoterapevtu. Ker živimo v hitrem tempu
življenja in nismo odporni na stres, ponuja
sebe in storitve za dobro počutje.
Maja ima rada ljudi, je dober sogovornik tudi na
terenu, med krajani in prostovoljno deluje v krajevni organizaciji Rdečega križa. Prostovoljstvo
ni plačano z denarjem, temveč z občutkom
koristnosti, in da si nekomu pripomogel k

večji kvaliteti življenja. Tukaj daruješ svoj čas,
energijo, dobro voljo in ideje. Kot organizator
socialne mreže ima tudi še več idej o tem, kako
na nov način povezovati ljudi. Razvija idejo o
podporni mreži za starostnike, ki jih je v Šmihelu
veliko. Uporabnik bo pridobil novega prijatelja,
nekoga, ki mu bo prinesel nove izkušnje, ideje,
poglede, in ki bo podaril nekaj svojega časa
le njemu. S tem se bo pestrost in kakovost
uporabnikovega življenja povečala.
Z Majo res ni dolg čas!
Brigita J.

Marjan Skube
Marjan Skube se ukvarja z gradbeništvom in
je lastnik ene od največjih gradbenih podjetij
na Dolenjskem, MALKOM d.o.o., gradbeništvo, inženiring in trgovina, Novo mesto, ki
zaposluje 60 delavcev. Pred tem je bil, kot
diplomirani gradbeni inženir, zaposlen v
Pionirju in v Obrtni zadrugi Metlika.
Naš krajan Košenic je že od leta 1989.
Sodeloval je pri urejanju infrastrukture za
prodajo komunalno urejenih parcel na
Košenicah, oziroma kot se reče strokovno, s
Pionirjem je gradil II. gradbeno fazo Košenic.
V začetku devetdesetih let je bil s sokrajani
zelo aktiven tudi pri izgradnji telefonije.
Moramo omeniti njegov velik prispevek, ko
smo pred leti z njegovo pomočjo pripravljali
kalkulacijo takratne izgradnje telefonije in
vložili na podlagi tega skupni zahtevek za
povračilu stroškov krajanov za telefonski
priključek. Mnogi krajani se še spomnijo,
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da smo v Šmihelu od države prejeli med prvimi povračilo vloženih
stroškov za telefonijo in to v presenetljivo visokem znesku. Marjan je
imel pri tem velike zasluge.
Razmere v takratnem Pionirju so
ga pred 22 leti prisilile, da je šel
na samostojno pot, kjer je celoten
čas zelo uspešen. S trdim delom
in dobro ekipo ter korektnim
odnosom do dela in poslovnih partnerjev je
prebrodil krizo.
Rezultate dela njegovega gradbenega
podjetja lahko vidimo po celi Dolenjski, Beli
Krajini in tudi širše po Sloveniji. Pri delu ga
motivirajo strokovni izzivi in spremljanje ter
uvajanje novih tehnologij ter prijemov.
Prosti čas najraje preživlja z družino, ženo,
štirimi otroci in staršema. Veliko prostega

časa in skrbi posveča vzgoji vinske trte in
pridelavi vina. Vikende najraje preživlja v
zidanici v Semiču, od koder prihaja, pozimi
pa rad smuča. Pri delu v vinogradu pomaga
celotna družina in tako prijetno s koristnim
ujame tudi čas za vzgojo otrok ter preživljanje prostega časa z njimi.
M.D.
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Tapetništvo in šiviljstvo KRPICA ter
MATOSAŽA masaža in joga
V starem delu Šmihela, na hišni številki 13, imamo že dolgo tradicijo storitvenih dejavnosti.
Že vrsto let nazaj je moj ded Franc Ude delal
kot furman in tako s konji opravljal vse vrste
prevozov in poljskih del. Storitveno dejavnost
je opravljal tudi moj oče Rudi Gliha kot frizer.
Prav očitno naša hiša prav kliče po storitvenih
dejavnostih. Tako sem se tudi jaz po propadu
Tovarne obutve Novo mesto, kjer sem bila
zaposlena, samozaposlila kot tapetnica. Svojo
dejavnost opravljam že dvajset let.
V moji tapetniški delavnici opravljam raznovrstne storitve - preoblačenje sedežnih garnitur, preoblačenje kuhinjskih stolov in klopi,
izdelava vseh vrst okrasnih tekstilnih izdelkov
(blazine, prti,…), šivanje zaves, oblazinjenje
za vrtne garniture,… Skratka, lahko vam ponudim pestro izbiro storitev, ki jih potrebujete
pri opremljanju in dekoraciji vašega doma. Z
veseljem se lotim še tako zahtevnih izzivov.
V delavnici lahko izbirate med zelo veliko
količino različnih tapetniških in dekorativnih
tkanin ter tkanin za zavese.
Pred približno petimi leti se je na samostojno
pot podal tudi moj mož Matjaž. Pred tem je
delal 15 let v igralnici Otočec kot krupje in tudi
njemu so se pota usode obrnila z zaprtjem
delovnega mesta. Že prej se je dolga leta
ukvarjal z jogo in masažami. Zanimalo ga
je vse, kar se tiče ljudi in njihovega zdravja.
Izobraževal se je na področjih različnih masaž
in masažnih tehnik (refleksna masaža, klasična
masaža, shiatsu masaža, ayurvedska oljenja,
ročna limfna drenaža), joge (opravil je tečaj za

joga inštruktorja) in obiskoval šolo tradicionalne indijske medicine ayurvede. Po zaključku
prejšnje službe je hobi prerasel v zaposlitev.
Pri njemu se lahko naročite na različne masaže
in celostno individualno svetovanje o načinu
prehrane, gibanja, dnevnega ritma, skratka
skupaj ugotovite katere vaše navade vas
podpirajo pri vašem zdravju in katere vas rušijo.
Matjaž vodi tudi tečaje joge (v ZD Novo mesto,
Stopičah in Mirni peči). Poleg tega sodeluje z
Društvom paraplegikov Dolenjske, Bele krajine
in Posavja, ki imajo svoj Dom paraplegikov v
Šmihelu.
Najino samostojno pot so spodbudili isti dogodki – izguba službe. Vesela sem, da sva jih
znala obrniti v dobro stran. Poleg odgovornosti

in samoiniciativnosti ti lastna obrt prinese tudi
veliko svobode pri razporejanju prostega
časa in glede na to, da sva mati in oče dveh
doraščajočih otrok sva to prednost z veseljem
izkoristila.
Več informacij o najinem delu pa lahko
najdete na :
http://www.kar.si/krpica in http://www.
kar.si/matosaza
Lahko pa naju pokličete tudi na telefon:
041/952-627 .
Ob tej priložnosti želiva vsem
Blagoslovljene Božične praznike in
Srečno novo leto 2015!

Tatjana Fabjan
Tatjana Fabjan je naša frizerka. V
frizerskem salonu v Šmihelu dela
že 16 let, sicer pa je iz Šentjerneja.
Za samostojno pot se je odločila sama, ko
je izvedela, da se salon oddaja v najem.
Zgrabila je priložnost in pravi, da ji ni žal. Časi
so težki, ampak se ji nekako uspeva prebijati
naprej.
Uporablja profesionalno lasno
kozmetiko Schwarzkopf in Lisap.
Zelo uživa pri svojem delu...še najbolj, ko ji
stranka reče: delaj, kar hočeš, ti zaupam!

Takrat pravi ima domišljija prosto pot...
Na življenje gleda pozitivno, zato tudi rada
hodi v naravo, kolesari, obdeluje vrt, v zadnjem času pa se nam pridružuje na naših
izletih. Ob tem se sprošča. Rada pa tudi bere
knjige.
Naša Tatjana je zelo pozitivna oseba in
druženje z njo, pa četudi je to le v njenem
salonu, je prijetno doživetje, zato je krog
njenih klientov vse večji.
Brigita J.
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Tiskar Tone Vesel
s katerim je prepovedala nabavo osnovnih
sredstev. Ker so orodje in stroje nujno potrebovali, da so lahko sploh delali, so reševali
zadeve tako, da so kupovali orodja, račun pa
je bil napisan za ploščice ali drug pomožni
material. ‚‘Ker so ravno v tistem času nekega
direktorja zaradi podobnih zadev obsodili in
medijsko ožigosali, kot največjega zločinca,
sem se zato kot odgovorna oseba v podjetju,
katero bi čakala podobna usoda, odločil, da
podjetje zapustim. Deležen sem bil velikih
kritik, da sem pustil družbeno tako cenjeno
delo direktorja in ga zamenjal za delo obrtnika‘‘ nam je zaupal Tone, kar pa, kot je dejal,
ni nikoli obžaloval.

Ustanovitelj in lastnik podjetja Tiskarna Vesel,
Tone Vesel, ni niti sanjal, da bo kdaj postal
tiskar. In kako se je začelo. Tone se je rodil
leta 1945 v Šmihelu, v hiši nasproti Lady Bara.
Leta 1950 se je družina preselila v novo hišo,
sedaj Šmihel 70, kjer je živel do leta 1970. Po
končani osnovni in srednji ekonomski šoli se
je zaposlil v Pionirju, kjer je bil 20 let. Njegovo
prvo delo je bilo kupovanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo. Nadaljeval je delo v propagandi in nazadnje vodil gradnjo stanovanj

za trg. Leta 1982 je postal prvi ‚‘keramičar‘‘ v
Novem mestu. Prevzel je direktorsko mesto
v Pionirjevem TOZD Keramika, ki je bil v
obupnem stanju. Tehnologija proizvodnje
peči je bila stara 80 let, taka, kot jo je leta
1900 vpeljal ustanovitelj, g. Klemenčič.
Polagalci keramičnih ploščic niso imeli niti
osnovnega orodja za polaganje.
Po petih letih uspešnega direktorovanja je
tedaj država sprejela nekakšen čuden zakon,

Pred usodno življenjsko odločitvijo je imel
doma že kaki dve leti ‚‘knaker‘‘ s katerim je
tiskal zlati tisk na plastične pokrovčke za
kozmetiko. Tako je leta 1986 odprl redno
obrt in postal ‚‘tiskar‘‘.
Prva leta so tiskali predvsem na plastiko,
kasneje so začeli tudi s tiskom papirja, s
plastiko pa so postopoma prenehali. Danes
17–članski kolektiv tiska v glavnem navodila
za zdravila, samolepilne etikete, prospekte,
plakate in seveda knjige. Vodenje tiskarne
počasi prevzemata sin in hčerka, ki sta
zaposlena v družinskem podjetju.

Sonja Damjanovič Antončič - računovodstvo z
Aškerčeve ulice na Košenicah
Sonja nam je povedala: ''krajanka Šmihela
sem že od 24.9.1994, ko sva se z možem
Robijem preselila v hišo, ki so nama jo naredili moji starši. Tudi oni so se priselili vanjo
pol leta kasneje. Dve leti kasneje se nam je
pridružila hčerka Ula.
Ukvarjam se z vodenjem poslovnih knjig in
svetovanjem. Moja prva služba je bila na PTT
v Novem mestu. Ker pa sva z mami že od
leta 1989 pomagali očetu pri njegovem delu,
sem se leta 1995 odločila za samostojno pot.
Nisem oseba, ki bi ravno dobro prenašala
»šefe«, zato sem se odločila tako. Imela pa
sem seveda že utečeno pot, ki sta jo začela
moja starša. Tako sem leta 2011 prevzela
posle od očeta.
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Pozna se, da so težki, krizni časi, saj moram
za manjšo ceno opravljati veliko več dela.
Konkurenca na našem področju je velika.
Moje delo je zelo zahtevno in mi vzame
veliko časa. Čas od januarja do konca aprila
je še posebej težak. Takrat se sploh ne zavedam, da se na koledarju obračajo dnevi.
V svojem delu uživam, ker je zelo zanimivo. Z
leti sem si pridobila veliko izkušenj, je pa res,
da v našem poslu nikoli ne veš vsega. Zakoni
in predpis se pogosto spreminjajo.
Brez rednih in pogostih izobraževanj
obstaneš v času.
V prostem času, ki ga preživljam z družino,
zelo radi potujemo. Obredli smo že skoraj

P ODJ E T N O S RCE Š m ih ela

Stanko Kos
Leta 2010 so se iz Drgančevja, iz najemniških prostorov, preselili na Košenice,
v kupljene in nove prostore. Tone se je
tako po 40. letih zopet vrnil v neposredno
bližino svoje rojstne hiše v Šmihelu.
Naš ‚‘tiskar‘‘ Tone je bil vedno strasten in
dober športnik. Nekajkrat je zmagal na
sindikalnih občinskih smučarskih tekmovanjih, kar ne čudi, saj je bil tudi vaditelj
smučanja. Poleg smučanja se je dolga leta
ukvarja še s tenisom, kar pa je pred leti,
zaradi zdravstvenih težav, oboje zamenjal
za jadranje. Na Rabu, kamor zaide v poletnem času skoraj vsak vikend, se na morju,
po napornem delovnem tednu, sprošča in
nabira novih moči.
Vedno si je želel, da bi se na stara leta
ukvarjal z amaterskim slikanjem, pa ta čas,
pravi, še ni prišel. Za test pa je že narisal
svojega vnučka, ki žal živi 9000 km daleč,
ga zato vidi zelo poredko, slika pa je vedno
ob njem.
Naš uspešen poslovnež Tone trenutno živi
na Križih. Zaupal pa nam je svojo željo, da
se zopet preseli v Šmihel, poleg hiše, kjer
je preživel svojo mladost in je v srcu vedno
ostal Šmihelčan. Dobrodošel!
M.Š.

Stanko Kos, lastnik podjetja PROMAX COMPUTERS
računalniški inženiring, d.o.o.,
s sedežem na Krajčevi ulici 9 v
Šmihelu se je odločil za samostojno pot leta 2000. Poslovne
prostore je odprl v hiši svojih
staršev. Njegova glavna dejavnost
je vzdrževanje računalniških sistemov in prodaja tovrstne opreme
za podjetja po Dolenjski in tudi
širše. Družba Promax Computers,
d.o.o. ima večletne in bogate
izkušnje z vzdrževanjem strojne
in programske opreme v mikro,
majhnih in srednje velikih podjetjih. Odlikuje jo hiter odzivni čas
in kvalitetno opravljene storitve.
Glede na izredno “dobro‘‘ skupino
kupcev pirotehnične opreme
v njegovi neposredni bližini, je
leta 2008 dopolnil dejavnost s
prodajo pirotehničnih rekvizitov.
Že nekajkrat nas je za božični pohod na
Boričevo opremil z raketami in tako bo tudi
letos.
Stanko, ki ima, kot podjetnik, dolg delovnik,
saj ga najdete v njegovih prostorih od
jutra do večera, če le ni na terenu, se ukvarja
profesionalno še z grafičnim oblikovanjem
ter digitalnim fotografiranjem. Ima pa še en
„hobi‘‘, ki mu zelo prav pride pri delu, to pa
je izreden spomin za številke. Jaz sem le ena
od njegovih mnogih strank, in ko mi je letos
menjal računalniško opremo in povprašal za

geslo za moj internetni priključek, da poveže
računalnik preko ruterja z internetom,
katerega nisem vedel iz glave in tudi ne
takoj našel, je kodo po spominu odtipkal in
glej ga vraga, bila je prava. Ja takšen je naš
Stanko, skromen, brihten ter strokoven fant
in ni problema na računalniku, ki ga ne bi
odpravil.
M.Š.

celo Evropo, Francija pa je moj drugi dom.
Na stara leta se vidim v tej deželi.
Naš pes Smoki, mi prinaša veliko zadovoljstva in sprehodov, ki jih drugače ne
bi bilo, saj sem za gibanje zelo len človek
in Smoki je tako postal moj sprehajalni
vaditelj.
Drugi največji hobi je branje knjig. Želim si
sobo, v kateri bi imela svojo knjižnico, saj
doma knjig nimamo več kam pospraviti.
Privlačijo me tako klasiki kot tudi kriminalke
in zgodovinske vsebine knjig''.
B.M.
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Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2015
vam želi

TERMO BOŽIČ d.o.o.
ŠMIHEL 48, 8000 Novo mesto
info@dimnikibozic.si
30
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ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel
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Vesele božične praznike in vse
dobro v letu 2015!

QULANDIA Novo mesto
VESELE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
V LETU 2014 VAM ŽELIMO VELIKO ZDRAVJA IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA
DOBRODOŠLI V LEKARNI MAČKOVEC IN MIKELISI – MEDICINSKI CENTER
(Seidlova cesta 44, Novo mesto)
Kolektiv Lekarne Mačkovec

december 2014
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Srečno 2015!

EUR*
do 6.500
Prihranek EUR/mesec**
1
+ kasko za

EUR*
do 6.500
Prihranek
R/mesec**

sko za 1 EU
Čisto+ kamajčkene
cene.
Ne
spreglejte
ponudbe
vozil Volkswagen, ki so v prazničnem času
Čisto
majčkene
cene.
spet
na voljo
povozil
zelo
ugodnih
Izberite
svojega in prihranite
Ne spreglejte
ponudbe
Volkswagen,
ki so vcenah.
prazničnem
času
spet na voljo po zelo ugodnih cenah. Izberite svojega in prihranite
tudi
do
6.500
EUR*
ter
ga
hkrati tudi kasko zavarujte za 1 EUR na
tudi do 6.500 EUR* ter ga hkrati tudi kasko zavarujte za 1 EUR na
mesec v prvem
letu**. letu**.
mesec
v prvem
Za več informacij obiščite naš salon.

Za več informacij obiščite naš salon.
Emisije CO2: 198−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,5–3,1 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Porsche Slovenija
d.o.o.,
Bravničarjeva
5, 1000
Ljubljana. Slike so simbolne.
velja za
vozila letnik
2014 km. Emisije onesnaževal zunanjega
Emisije
CO2:
198−82
g/km.
Kombinirana
poraba*Akcija
goriva:
8,5–3,1
l/100
na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2014. Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek je z
zraka
iz prometa
pomembno
prispevajo
k poslabšanju
kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
DDV in velja
za Tiguan Trend&Fun
ob hkratnem
financiranju in zavarovanju
preko skupine
Porsche Finance
Group pod pogoji akcije VW BON. ** Permanentno Porsche Kasko zavarovanje v prvem letu zavarovanja pri
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, če je zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti in je hkrati sklenjeno
financiranje Slovenija
pod pogoji akcije
VW BON.
Premija je navedena s 5,
6,5 1000
% DPZP,Ljubljana.
DDV ni obračunan
v skladu
1.
Porsche
d.o.o.,
Bravničarjeva
Slike
sossimbolne.
*Akcija velja za vozila letnik 2014
točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1. Več na www.porscheleasing.si.

podjetje za montažo in vzdrževanje
strojne opreme d.o.o.
Kočevarjeva ulica 2, 8000 novo mesto

na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2014. Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek je z
DDV in velja za Tiguan Trend&Fun ob hkratnem financiranju in zavarovanju preko skupine Porsche Finance
Group pod pogoji akcije VW BON. ** Permanentno Porsche Kasko zavarovanje v prvem letu zavarovanja pri
Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, če je zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti in je hkrati sklenjeno
financiranje pod pogoji akcije VW BON. Premija je navedena s 6,5 % DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1.
točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1. Več na www.porscheleasing.si.
VWoglasCMC6_dealer_137x198.indd 1
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Srečno 2015 vam želi
IMP Promont-elektro d.o.o.
VWoglasCMC6_dealer_137x198.indd 1

IMP Promont-elektro d.o.o., Šegova ulica 116, 8000 Novo mesto
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FA-ST

zemeljska in rušitve dela, večja in manjša gradbena dela,
predelava gradbenih odpadkov

Želimo vam srečno 2015
Strasbergar Slavko s.p.
Ob Težki vodi 44a, 8000 Novo mesto

digitalni tisk, oblikovanje, prelom

ART 32 d.o.o.
07 338 0 338
041 722 801
info@spes-co.si

Voščimo vam vesele božične praznike in
srečno novo leto 2015!
december 2014
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Srečno v letu 2015!

OKNA
VRATA
SENCILA
TEL:

07 30 80 210

Košenice 34, 8000 Novo mesto

OKNA ZA VEC GENERACIJ!
www.roletarstvo-bayer.si

5

OKNA
VRATA
Želimo vam miren
Božič in
SENCILA

vse dobro v letu
2015!
TEL: 07 30 80 210
Košenice 34, 8000 Novo mesto

OKNA ZA VEC GENERACIJ!
www.roletarstvo-bayer.si
34
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www.varing.si

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Srecno novo leto 2015!

NOVO JE LETO,
NOVE SO ŽELJE,
NOVE SO ZAOBLJUBE,
NOVI SO CILJI
IN NOVE SO MOJE TOPLE ŽELJE LE ZA VAS.
IMEJTE OBETAVNO, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2015.
Vodenje poslovnih knjig in svetovanje
Sonja Damjanovič Antončič, s.p.

december 2014
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Krajevna skupnost Šmihel,
Župnijski urad Novo mesto - Šmihel in
Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja

prirejajo

Božični koncert

V programu sodelujejo:
• Otroški pevski zbor župnije Novo mesto - Šmihel
• Mladinski pevski zbor župnije Novo mesto - Šmihel
• Učenci in dijaki Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja
• Mešani pevski zbor sv. Mihaela

Koncert bo v petek, 26. 12. 2014 ob 18.45,
v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu.
Po koncertu vabi KS na kuhano vino in božični čaj. Vabljeni!

Božični pohod
ki bo v sobota, 27. 12. 2014 s pričetkom ob 17. uri, s startom pred Športnim centrom
Košenice (ob želežniški progi).
Potek božičnega pohoda:

1. Sprejem z dobrodošlico 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 sprejem domačinov s kuhanim
vinom, ogledom jaslic in manjšim ognjemetom.
4. Povratek z zaključkom v Šmihelu okrog 20. ure.
5. Dolžina pohoda skupaj približno 6km, nadmorska
višina Košenice - 194m, Boričevo - 197.

Na Boričevem bodo za nas poskrbeli vaščani, zato bomo pri jaslicah pobirali prostovoljne
prispevke. Obvezna je primerna obutev in topla oblačila. Vabljeni!

