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Na svetu si, da gledaš SONCE.
Na svetu si, da greš za SONCEM.
Na svetu si, da sam SI SONCE
in da s sveta odganjaš – SENCE.
(Tone Pavček)

Člani Sveta Krajevne skupnosti Šmihel vam želimo
vesele božične praznike in srečno novo leto 2016!

Kazalo
Poročilo o delu Sveta KS Šmihel v letu 2015

3

POLICIJA SVETUJE

16

Predavanja za krajane

16

NOVICE Komunale Novo mesto d.o.o.

19

Delo PGD ŠMIHEL 2015

21

Delo KORK Šmihel

22

Druženja krajanov

23

Glasilo ŠMIHELČAN

PRISTNO SRCE Šmihela

28

Letnik: 10, december 2015
Izdajatelj:
Krajevna skupnost Šmihel

Marija Gliha

28

Karel Kapš

29

Anica Grahek

31

Marija Novak

31

Vladimir Burger

32

Alojz Gačnik

32

Milena Štravs

33

Res se je zgodilo!

34

Kulturni kotiček Osnovne šole Šmihel

35

Literarni utrinki učencev Osnovne šole Šmihel

36

Donatorji

37

Urednik:
Miro Škufca
Uredniški odbor:
Anton Progar, Brigita Juršič, Aleksandra
Pavlič, Milena Šinkovc, Marija
Džamdžič, Boštjan Marolt
Oblikovanje:
ART32 d.o.o., ŠPES, grafični studio NM
Tisk: Tiskarna VESEL, Novo mesto
Naklada:
600 izvodov

Sporočilo krajanom
Spoštovane krajanke in krajani, velikokrat člani Sveta KS Šmihel prejemamo pisne in ustne pobude za reševanje problemov, ki jih zaznavate v kraju. Seveda posredujemo zahtevke na ustrezne izvajalce in firme koncesionarje, ki so zadolžene za vzdrževanje določenih
infrastrukturnih in drugih zadev, ki se nas tičejo. V skladu z dogovorom z njimi, pa lahko pot reševanja skrajšamo, tako, da pozivamo vse,
da jim direktno javite napako. Prilagamo vam nekaj najpomembnejših naslovov izvajalcev gospodarskih javnih služb in odgovornih oseb:
• Oskrba s pitno vodo, Komunala Novo mesto, g. Iztok Zorko, 07 39 32 576; istok.zorko@komunala-nm.si ;
• Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, Komunala Novo mesto, g. Ilar Igor, 07 39 32 488; igor.ilar@komunala-nm.si;
• Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, Komunala Novo mesto, g. Simon Štukelj, 07 39 32 564 simon.stukelj@komunala-nm.si;
• Vzdrževanje občinskih cest, CGP Novo mesto, Anton Hrastar, 041 624 591 in Mestna občina Novo mesto, Mirko Grahek, 07 3939 207
mirko.grahek@novomesto.si ;
• Urejanje javne razsvetljave, Gregorič Branko s.p., 07 34 34 170 info@elektromehanika.si ;
• Vodja občinskega inšpektorata; Judež Peter peter.judez@novomesto.si
Vse krajane, ki želite, da vas sprotno informiramo preko E – pošte, vas naprošamo, da nam posredujete svoje pobude in probleme na:
skufcamiro@gmail.com oziroma preko spletnega portala Krajevnih skupnosti na: ks.smihel@novomesto.si;
Člani Sveta KS Šmihel se vam zahvaljujemo za zaupanje. S skupnimi močmi, z vsemi vami se bomo trudili za kvaliteto bivalnega okolja,
kajti krajevna skupnost smo vsi, ki živimo v njej. V letu 2016 vam želimo vse najlepše in veliko pozitivizma. Tudi pri našem delo je najpomembnejši optimizem, da sledimo našim »sanjam« in poslanstvu ter poskušamo vgraditi kamenček v mozaik kvalitete bivalnega okolja
ter zagotoviti vsaj delček tistega, kar najbolj pogrešate.
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Poročilo o delu Sveta KS Šmihel v letu 2015
Leto 2015 bo v Krajevni skupnosti Šmihel
ostalo zaznamovano kot leto, ko se je po
‘’sušni periodi’’ začelo premikati, in ko so na
občini končno začeli zagotavljati sredstva
za reševanje odprtih infrastrukturnih
problemov ter z njo povezane ustrezne
prometne varnosti vseh udeležencev v
prometu.
Z Mestno občino Novo mesto (MO NM)
smo uspeli odkupiti Burgerjevo domačijo in odstraniti objekte. S tem smo se
rešili črne točke in sramote našega kraja.
Pripravili smo teren za naslednji korak, saj
imamo za leto 2016, v občinskem proračunu, zagotovljena sredstva za realizacijo
projekta izgradnje pločnika (od cerkve do
uvoza za Vito), avtobusnega postajališča in
novega uvoza za ulico ob Težki vodi.
Poleg tega je v občinskem finančnem
planu za 2016 še:
1. izgradnja novega mostu s pločniki
čez potok Težka voda na Smrečnikovi
ulici (dokončanje Smrečnikove ulice);
2. odkup zemljišča za izgradnja novega
avtobusnega postajališča s parkirišči
pri OŠ Šmihel;
3. nadaljevanje aktivnosti za izgradnje
nove Šmihelske obvozne ceste za kar
MO NM izvaja intenzivne razgovore
z državo;
4. ureditev javne razsvetljave Škranče
5. umestitev in izgradnja južne zbirne,
povezovalne ceste s povezavo
Šmihelske in Belokranjske ceste, ki bo
potekala pod Košenicami in Svetim
Rokom;
6. sanacija otroških igral na Košenicah.

Žal je za enkrat izpadla iz kratkoročnega
plana izgradnja trase zahodne obvozne
ceste – rinka okrog mesta, ki tangira naš
kraj med železniško progo in naseljem
Urbanje.
Leto 2015 je bilo za mnoge krajane tudi
leto, zaznamovano z množičnimi kamionskimi prevozi zemljine za zasipavanje
vrtače pri Sv. Roku. Krajani smo bili ‘’talci
– žrtve’’ tako na eni strani zasebnih investitorjev, kakor tudi občine, ki je nihala med
interesi večinskega prebivalstva in interesi
graditeljev, sploh, ker jim je predhodno
prodala gradbene parcele in zaračunala
komunalne takse ter posledično morala
nekako omogočiti gradnjo. Zaradi tega si
obetamo v letu 2016 več posluha in denarja za sanacijo, s kamioni, poškodovanih
občinskih cest skozi naš kraj.
Zagotovo pa je leto 2015 ponovno leto
mnogih oblik druženj krajanov. To niso le
zbori krajanov, posveti in pohodi, pikniki,
gre tudi za druženja v obliki organiziranih
izletov, kot je bilo letos junija v Goriška
Brda in prvo soboto decembra v adventno Ljubljano. Vse bolj nam zaupate, kar
potrjujejo vaši množični odzivi, ko nam
običajno zmanjkuje prostora na avtobusu,
četudi gremo z dvema.
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, poštne 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 celo
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 2015 bo v Krajevni skupnosti Šmihel
ostalo zaznamovano tudi kot leto, ko smo
zaradi nekoliko poslabšane varnostne
situacije, predvsem v romskem naselju
(streljanje, kurjenje in druge oblike nereda)
preko Varnostnega sosveta in dialoga z
romi, v drugi polovici leta, ponovno zagotovili večjo varnost krajanov in sožitje z
romi. Pohvaliti moramo odzivnost Policije,
ki je po predhodnem dogovoru takoj,
strokovno in kvalitetno, v skladu s svojimi
pooblastili, na pozive krajanov 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.
Člani Sveta KS Šmihel za mandat 2014
– 2018, od leve proti desni: Tone Progar,
Brigita Juršić, Milena Šinkovc, Marija
Džamdžić, Boštjan Marolt – podpredsednik,
Aleksandra Pavlič in Miro Škufca predsednik

Tako kot pravi Pavčkova pesem na naslovnici, ‘’ Na svetu si, da gledaš SONCE. Na
svetu si, da greš za SONCEM. Na svetu si,
da sam SI SONCE in da s sveta odganjaš
– SENCE’’, tako smo in bomo tudi mi s
pozitivizmom vztrajali na naši poti, pri
aktivnostih v dobrobit krajanov in kraja. Za
vsako vašo pobudo vam bomo hvaležni.
Obrnite se na nas direktno ali preko naše
e-pošte: ks.smihel@novomesto.si
december 2015
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Nagovor in novoletna poslanica
župana Macedonija

POROČILO SVETA KS ŠMIHEL O
AKTIVNOSTIH V LETU 2015

Drage Šmihelčanke in Šmihelčani!
Približujemo se zaključku leta, ko svoje misli in dejanja na osnovi preteklih
izkušenj počasi usmerimo v načrte in uresničevanje ciljev za prihodnost.
Preden pa se dokončno poslovimo od starega leta, je prav, da pogledamo
tudi nazaj in ovrednotimo svoje delo.
Skoraj minulo leto, ki ga je zaznamovalo praznovanje 650. obletnice ustanovitve Novega mesta, je bilo izjemno pomembno. Ukvarjali smo se z bogato
zapuščino preteklih časov in hkrati že osmišljali prihodnost. Da bi jo pričakali
v dobri kondiciji, smo posebno pozornost namenili urejanju občinskih financ,
reorganizaciji občinske uprave, ki bi omogočila še boljši servis za občane in
zagonu prvih pomembnih projektov. Novomeščani si zaslužimo čisto in pitno vodo, sodoben zdravstveni kompleks z ustrezno infrastrukturo in živahno
mestno središče, saj smo v iztekajočem se letu dokazali, da je to ena najbolj
pomembnih družabnih točk v mestu.
Z novim dvoletnim občinskim proračunom, ki smo ga uspeli pripraviti to
jesen, ob naštetem dajemo še več poudarka tudi krajevnim skupnostim.
Na eni strani bomo za polovico povečali njim namenjena proračunska
sredstva, po drugi strani pa vzpodbujamo njihovo proaktivno delovanje,
pri čemer jim bomo skušali zagotavljati najboljšo možno podporo. Krajevna
skupnost Šmihel je gotovo ena tistih z veliko odprtimi vprašanji, predvsem
na področju cestne infrastrukture ter s tem povezane ustrezne prometne
varnosti udeležencev v prometu. Kot ste se lahko prepričali, smo uspeli v
letošnjem letu skupaj končno odstraniti dotrajane lesene objekte nekdanje
Burgerjeve domačije in s tem odpraviti eno večjih črnih točk Šmihela. V teku
je tudi obnova strehe Osnovne šole Šmihel. Med projekti, predvidenimi za
naslednje leto, so težko pričakovana ureditev pločnikov ob Šmihelski cesti,
ureditev avtobusnega postajališča in novega uvoza na ulico ob Težki vodi.
Pomembne korake smo naredili v smeri izgradnje novega mostu in ostale
infrastrukture na Smrečnikovi ulici pri Vrtnariji, ki se prav tako pričenja prihodnje leto. Nekoliko dolgoročnejši projekti so izgradnja šmihelske obvoznice,
izgradnja južne zbirne ceste in zahodne mestne obvozne ceste. V proračunu
za 2016 računamo z uspešno zagotovitvijo proračunskih sredstev za odkup
zemljišč za ureditev obračališča pri OŠ Šmihel za šolske avtobuse in ureditev
parkirišča za potrebe šole in pokopališča v Šmihelu. Prizadevali si bomo, da
čim prej uresničimo tudi te strateške usmeritve.
Drage krajanke in krajani, v decembru vam predvsem želim, da praznične
dni preživite v prijetni družbi najbližjih in se optimistično in pogumno podate prihajajočim izzivom naproti. Lepo vabljeni, da se nam pridružite tudi
v mestnem jedru, kjer se bomo potrudili, da bo decembrski program znova
povezal občane in primerno zaokrožil praznično leto.
Vesel božič in srečno 2016!
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto
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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 delujemo partnersko. S skupnimi
močmi smo pozivali Mestno občino Novo mesto, da končno že začne z izgradnjo planiranih
in nujno potrebnih manjkajočih prometnic
ter pločnikov v našem kraju, ki že nekaj časa
ostajajo samo pri obljubah in na papirju.
Z namenom, da pri delu dosegamo boljše - sinergijske učinke smo združevali aktualne stične
projekte v tri sklope:

A. Prometna infrastruktura
Naše izhodišče je bilo predvsem reševanje,
oziroma zagotovitev večje varnosti naših
krajanov pri udeleževanju v prometu, predvsem varne pešpoti v šolo. 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.
To smo ponovno še bolj občutili z zaprtjem
Kandijske ceste v času njene sanacije.
Krajani obeh KS smo bili v letu 2015 izpostavljeni več tisočim kamionom, ki so in kaže,
da še bodo vozili zemljino v vrtačo Sveti Rok,
dokler ta ne bo v celoti zapolnjena. Po Ulici
ob Težki vodi, čez Regrčo vas in stari Šmihel
ter predvsem čez Košenice je od pomladi in
naprej vozilo več mesecev, vsak dan, med 30 in
100 najtežjih 40 tonskih kamionov, ki so vozili
zemljino na deponijo na Sv. Rok.
Skupno smo pozvali občino in posredno preko nje zasebne investitorje – graditelje na Sv.
Roku, da se poišče kompromis in s skupnimi
močmi sanira poškodovano cestišče ter omeji
oz. počaka s prevozi najtežjih kamionov, dokler občina ne izgradi nove povezovalne ceste
pod Košenicami, kar je v prostorskem planu
opredeljeno.
Kot ste verjetno opazili, se je po sestanku na
občini tovorni promet skozi naše ulice in kraj v
poletju začasno ustavil. Odstranili so dopolnilne
table za tovorna vozila (dovoljeno za dostavo),
ki so bile na ulicah Ob Težki vodi, pri odcepu za
Nahtigalovo ulico, v Regrči vasi in v Gotni vasi
pri Mercatorju. S pomočjo Policije in Mestne
redarske službe se je po tem, vožnje z tovornimi
vozili po omenjenih ulicah, obravnavalo kot
prekršek, ki ga je policija in Mestna redarska
služba sankcionira in vzpostavila red. Vendar
žal ne za dolgo.
Na pritiske zasebnih investitorjev in graditeljev
iz Sv. Roka je popustila tako sosednja KS kakor
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Dopis KS Šmihel na Mestno občino
Novo mesto v zvezi z razrešitvijo spornih množičnih kamionskih prevozov
čez kraj in do Svetega Roka
Datum: 29. oktober 2015

ZADEVA: TRANZITNI
KAMIONSKI PROMET
PREKO KOŠENIC
Naprošamo vas, da glede na nejevoljo
krajanov ponovno preučite vse možnosti učinkovite omejitve kamionskega
prometa preko Košenic in naprej do Sv.
Roka.
Trenutna rešitev, postavitev znaka z
omejitvijo tonaže 18 ton, ki stoji od 23.
10. 2015 na koncu Nahtigalove ulice, po
naši oceni, ni primerna. Izkušnje kažejo,
da to s pridom izkoriščajo zasebni investitorji, za nadaljnje zasipavanje vrtače
pri Sv. Roku. Dvoosni kamioni vozijo
zemljino in drug odpadni gradbeni material permanentno, od odprtja gradbišča Kandijska cesta preko Košenic.
Škoda dvoosnega kamiona teže 18 ton
je podobna kot 4 osnega teže 36 ton.
Po oceni je potrebno za dokončni zasip
vrtače še več tisoč kamionov.
Res, da ste z novim znakom delno
omejili tranzit najtežjih kamionov,
vendar menimo, da nismo v zadostni
meri poskrbeli za preprečevanje poškodb cestišč, kakor tudi ne za varnost
krajanov, saj kamioni sedaj vozijo z
večjo frekvenco in hitreje, kot pred tem
z najtežjimi kamioni.
Naš predlog je, da se bistveno
zmanjša tonaža za prehod kamionov
preko Košenic in naprej z znakom ob
Nahtigalovi ulici (sedaj 18 t), ali da se
vzpostavi prejšnji režim, absolutne
prepovedi tranzita za kamione.
S tem ukrepom ne zaviramo oz.
onemogočamo zasebne investitorje
stanovanjskih hiš pri Sv.. Roku, saj imajo
še vedno dva dostopa do Sv. Roka in
sicer preko Jedinščice in Regrče vasi do
Sv. Roka, bodisi mimo Doma krajanov
Regrča vas, bodisi preko ceste, ki vodi
iz Jedinščice in preko stare Regrče vasi
ter starega Šmihela preko ceste pod
Košenicami do Sv. Roka.
Lep pozdrav in hvala za razumevanje.
mag. Miro Škufca
Predsednik Sveta KS

Priloga:

KRONOLOGIJA DOSEDANJIH DOGOVOROV IN STALIŠČ KS
ŠMIHEL
Spoštovani,
še enkrat kronologija dogodkov v zvezi s cestno prometno signalizacijo KOŠENICE:
1. Pred leti se je na Košenicah, na zahtevo krajanov Košenic, ko se je s strani zasebnega
investitorja Zupančiča prvič začela zasipavati vrtača Sv, Rok s kamioni preko Košenic,
postavil znak, da je dovoljeno s kamioni le lokalno, kar je bilo mišljeno za Košenice.
Sicer bi bilo brez smisla, da tedaj strokovne službe na MO NM postavljajo ta znak. To
je zdržalo vrsto let. Potem je letos oz. že lani prišla obrazložitev, da je lokalno tudi do
Sv. Roka?!, ko se je investitor Ban odločil, da bo zasipal vrtačo za kasnejšo prodajo
gradbenih parcel oz. izgrajenih hiš?!
2. Banu smo glede na prošnjo in odškodnino za KS v jeseni 2014, kar namenjamo za
delovanje KS, dovolili prevoz 150 kamionov za ureditev okolice njegove hiše, kar nas
je po naši prepovedi prevozov prosil, seveda vezano na prometni znak ob vstopu na
Košenice, nikoli pa ni bilo z naše strani dovoljenja za zasipavanje vrtače. Že lani jih je
bilo, kljub dogovoru, krepko preko 200 kamionov. O tem dogovoru smo korektno
obvestili krajane in so se strinjali, sploh, če bo tisti, ki bo poškodoval cestišče, to tudi
saniral.
3. Prvi sestanek na to temo je bil lani na občini v pisarni vodje strokovne službe Kobe
Jožeta,
4.Po tem sestanku smo si ogledali v prisotnosti Bana in Grahka Mirka cesto na
Košenicah in se domenili, da se na pomlad zagotovi nekaj denarja za nujno sanacijo
najbolj poškodovanega dela cestišča, s strani Občine, Bana, KS pa še od koga na
Košenicah, od tega ni bilo nič, ker v proračunu letos naj ne bi bilo sredstev za takšne
namene.
5. Glede na to, da se je na pomlad in čez celo poletje zvozilo zemljino več tisoč kamionov ste se po ogorčenju krajanov in medijskem pisanju na skupnem sestanku na
občini domenili, na pobudo našega podpredsednika KS, Marolta Boštjana, prisoten
pa je bil v imenu Sveta KS tudi Skube Marjan, da se s konca Košenic postavi znak o
prepovedi kamionskega prometa, kar so krajani sprejeli z velikim olajšanjem. Jaz sem
bil žal ta dan odsoten. SUPER DOGOVOR!
6. Že tedaj pa smo opozarjali, da se nam zdi nekoliko sporna odločitev o namestitvi
takšnih znakov tudi na drugih dveh cestah do Sv. Roka, vsaj brez vednosti KS Regrča
vas. Na to je na sestanku opozarjal Marolt.
7. Na podlagi pritiskov investitorjev iz Sv. Roka je ‘’pokleknila’’ tako sosednja KS kot
tudi občina.
8. Brez našega soglasja ali vednosti ali prisotnosti na sestankih so se iskale rešitve. Bilo
je govora o kvotah kamionov, o odškodninah, o omejitvi tonaže,....
9. Na skupnem sestanku 21. septembra 2015, kamor sem bil povabljen ste ‘’povozili’’
moj predlog glede skupne angažiranosti vseh (KS REGRČA VAS, KS ŠMIHEL, OBČINA
IN OBA ZASEBNA INVESTITIRJA) za sofinanciranja sanacije močno poškodovanega
cestišča Regrča vas do Sv. Roka, na dolžini dobrih 200m oz. po Košenicah. Še tisto malo
kolikor so dali odškodnine ‘’POLNILCI VRTAČE’’ je šlo za flikanje ceste zgolj v Regrči
vasi. Ker ni šla zadeva v želeno smer, in ker sta investitorja vztrajala, da dasta vsak po
slabih cca 2.700 EUR odškodnine, če se jima dovoli nadaljnje zasipavanje, sem zapustil
sestanek. Dejal sem pred odhodom, da ni problem vožnja kamionov z materialom za
potrebe in gradnjo individualne hiše preko Košenic, da tudi nikoli iz tega nismo delali
problema, NIKAKOR PA NISMO IN NE BOMO PRISTALI NA ZASIPAVANJE VRTAČE, s
kamioni preko Košenic. Sam sestanek je bil slabo pripravljen in slabo voden. Posledica
pa je ponovno nezadovoljstvo cca 2000 krajanov in nadaljnje uničevanje občinske
ceste in pred nekaj dnevi znak, ki ponovno dovoljuje kamionski prevoz
Miro Škufca
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tudi občina. V oktobru so se strokovne
službe občine odločile, da zgolj omejijo
tonažo kamionov na 18 ton in ponovno se
je začel množični kamionski prevoz, tokrat
predvsem preko Košenic.
Rešitev bo prinesla šele nova povezovalna
cesta, pod Košenicami, do Sv. Roka in naprej do Belokranjske ceste, kar bi moralo
biti s strani MO NM, ki prodaja oz. obračunava komunalno takso novo graditeljev, že
v samem začetki zagotovljeno.
Stališče Sveta KS Šmihel je jasno že vrsto
let in sicer, smo proti vsakršni nadaljnji
gradnji v kraju, dokler niso zagotovljene
varne pešpoti, pločniki in druga manjkajoča infrastruktura.
Na očitke posameznikov, da nismo korektni
do novo graditeljev odgovarjamo, da nikoli
nismo delali problemov zaradi kamionskega
prevoza preko kraja zaradi potreb individualne gradnje hiš, problem so zasebni interesi
posameznika ali posameznikov, ki bodo na
zasipani vrtači, za kar je potrebno več tisoč
kamionov materiala, gradili hiše za trg, torej
gre za komercialne namene posameznika.
Natančna kronologija naših aktivnosti v
zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.
Naša prioriteta in vrstni red izgradnje
cest in ostalih infrastrukturnih zadev KS
Šmihel ostajata že nekaj časa enaka in
sicer:

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. sanacija poškodovanih cestišč.
5. Izgradnja nove Šmihelske obvozne
ceste.
6. Izgradnja zahodne obvozne ceste.
7. Izgradnja nove povezovalne ceste
pod Košenicami do Sv. Roka in na
Belokranjsko cesto’’, s katero pa
predvsem pridobivajo krajani Regrče
vasi.
Tak plan smo posredovali tudi na MO
NM, da ga vklopi v proračun občine za
leto 2016/17.

B. Šport in rekreacija
Tudi na športnem področju 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. Sanacija otroških igrišč na
Košenicah – plan v letu 2016.

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 adventne
Ljubljane in Goriških Brd – v izvedbi
KS Šmihel).
Spoštovane krajanke in krajani, pozivamo
vas, da se tako kot člani v obeh Svetih KS
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 2016.

Odstranitev Burgerjeve
domačije
V letu 2015 smo, seveda ob zagotovitvi
finančnih sredstev na MO NM, uspeli
z odkupom Burgerjeve domačije.
Zahvaljujemo se družini Burger, ki je na
koncu pokazala pripravljenost in razumevanje po prodaji te njihove rojstne
hiše in domačije. Pri tem nam je veliko
pomagal tudi naš krajan Božo Kočevar.
V sodelovanju z MO NM smo odstranili prvo lesene objekte nekdanje
Burgerjeve domačije in s tem odpravili
črno točko-sramoto Šmihela. Po dogovoru z izvajalcem gradbenih del,
Slavkom Strasbergarjem smo v nadaljevanju odstranili še zidani stanovanjski
objekt, uredili manipulativne in varne
makadamske peš poti ob cesti in plato
za kontejner. V letu 2016 so v občinskem proračunu planirana sredstva,
da se končno na tej lokaciji izvedejo
pločniki, avtobusno postajališče in nov
uvoz na ulico ob Težki vodi. Projekt je
predstavljen v nadaljevanju glasila.
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Postopek odstranitve objektov Burgerjeve domačije, kjer je na koncu nastalo veliko
prostora za ureditev novega uvoza, avtobusnega postajališča in pločnikov, predvsem
pa vse bolj lepo in varno

Strasi, hvala ti za estetsko ureditev

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Predstavitev projekta za
pločnike ob Šmihelski
cesti in novega mostu
Novi most
Mestna občina Novo mesto načrtuje v
sklopu rekonstrukcije Smrečnikove ulice v
Novem mestu izvesti nov armiranobetonski most razpona 18 m preko potoka Težka
voda pri priključku za vrtnarijo Gozdnega
gospodarstva na Smrečnikovi ulici v
Šmihelu, ki bo nadomestil stari obstoječi
dotrajani most. Z izgradnjo načrtujemo
pričeti v drugi polovici leta 2016 in jo
zaključiti v letu 2017.
Začetek rekonstrukcije ceste se izvede cca
20 m pred priključkom ulice Nad mlini do
navezave na že izvedeno novo vozišče
izza priključka do vrtnarije GG Novo mesto. Skupna dolžina rekonstruirane ceste
vključno z izgradnjo mostu znaša 260,04
m. Širina vozišča obstoječega mostu je
5,00 m, širina vozišča novega mostu pa bo
6,04 m, skupaj s pločniki pa bo most širine
8,39 m.
Z rekonstrukcijo ceste se bo izvedel tudi
enostranski pločnik za pešce na levi stran,
širine 1.60 m, od začetka rekonstrukcije do
obstoječega pločnika pred vrtnarijo GG.
Projekt obsega tudi ureditev struge in
brežin potoka v dolžini cca 100 m. V sklopu
izgradnje nadomestnega mostu so predvidene tudi večje vodnogospodarske ureditve potoka Težka voda. Nov most poteka
nad staro jezovno zgradbo, predvidena je
porušitev starega jezu gorvodno z izvedbo
nove drče z ribjim prehodom in ureditev
struge v območju mostu.
Nova leva brežina na odseku od začetka
drče pa vse do priključitve novo oblikovane brežine na obstoječo (dolvodna stran
obstoječega mostu) se zavaruje s kamnito
zložbo, nova desna brežina dolvodno od
mostu pa se zavaruje z lomljencem v peti
brežine do višine 0,5m, nad zavarovanjem
pa se brežina zahumuzira in zatravi.
Tlorisno se rekonstruirana cesta do obstoječega mlina, ki se v skladu z zahtevo
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
ohranja, prilagaja obstoječemu poteku.
Od tu dalje os rekonstruirane ceste poteka levo od obstoječe ceste in se na koncu
naveže na os ceste, ki je bila izvedena v
sklopu projekta Rekonstrukcija lokalne
ulice LC299010 od križišča s Šmihelsko
ulico do priključka za vrtnarijo.

Obstoječi most čez potok Težka voda

V sklopu projekta mostu je predvidena
izgradnja, zaščita ali prestavitev naslednjih
komunalnih vodov:
• obnova fekalnega kanala v območju
rekonstrukcije cestišča Smrečnikove
ulice,v območju priključka ceste Nad
mlini in v območju priključka h Vrtnariji
• obnova vodovoda
• izgradnja javne razsvetljave
• izgradnja elektro kabelske kanalizacije in
zaščita NNO
• zaščita in prestavitev TK kabelske
kanalizacije
• izgradnja CATV kabelske kanalizacije ter
prestavitev in zaščita KKS

in ureditev vseh križišč in hišnih priključkov na območju rekonstrukcije in izgradnje
pločnikov:
V času izgradnje mostu se bo na predmetnem odseku izvedla popolna zapora
prometa. Ureditev začasnega obvoza,
vključno z vso prometno signalizacijo, bo
urejena skladno z elaboratom prometne
ureditve v času gradnje, dostopi bodo
omogočeni le lastnikom objektov v območju mostu, oz prometne zapore.
Po projektantskem predračunu je investicija ocenjena na 1,066 mio EUR vključno
z ddv.

Novi most na Smrečnikovi ulici, kjer se bomo lahko normalno srečevali z
avtomobili in kjer bo tudi pločnik
december 2015
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Ureditev pločnikov
Glede na to, da je s proračunom 2016
ponovno zagotovljen denar za izgradnjo
pločnikov od cerkve do uvoza za Vito vam
podajamo poročilo stanja glede dosedanjih problemov odkupa – ne odkupa potrebnih zemljišč za izgradnjo prepotrebnih

pločnikov in varne pešpoti do šole in
naprej do mesta, kar nam je zavrlo ureditev. Zaradi nepripravljenosti nekaterih
lastnikov zemljišča ob Šmihelski cesti po
odprodaji zemljišča ob cesti se je projekt
pred leti, ko smo zanj zagotovili denar, žal
ustavil. Tokrat smo pred podobno dilemo,
v kolikor v začetku leta 2016 ne pridobimo

soglasij krajanov po ODPRODAJI, TUDI
TOKRAT NE BO PLOČNIKA, denar pa bo šel
v druge kraje. Seveda smo tokrat optimisti.
V januarju bomo sklicali sestanek z
lastniki in ponovno nagovorili krajane za
odprodajo.

Pločnik ob Šmihelski cesti in do uvoza za Vito

Detajl novega
uvoza za
ulico Ob Težki
vodi, šifrirano
so prikazani
stari objekti
Burgerjeve
domačije, ki so
odstranjeni

Iz poročila MO NM glede stanja odprodaje – ne odprodaje zemljišč za pločnik iz leta
2013, ki ga prilagamo je novost le odkup Burgerjeve domačije v letu 2015, ostalo ostaja
enako:
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MONM, Občinska uprava
Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo
Datum: 6. 6. 2013
ZADEVA:

IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE OB ŠMIHELSKI CESTI
OD CERKVE V ŠMIHELU DO HIŠE LASTNIKOV PAVEC
1. UVOD
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: Občina) vodi že od leta 2008
postopke odkupa delov nepremičnin
ob kategorizirani državni cesti R3 664
(Šmihelski cesti) na trasi od cerkve v
Šmihelu do hiše lastnikov Pavec, za potrebe ureditve hodnika za pešce. Nekatere
dele nepremičnin je Občina uspela pridobiti, drugih pa ne zaradi nasprotovanja ali
nerazumnih zahtev lastnikov.
Šmihelska cesta je v tem delu kategorizirana kot državna cesta R3 664, lastnik
nepremičnin, ki predstavljajo cesto je
Republika Slovenija.
2. OBRAZLOŽITEV
Občina lahko gradi hodnik za pešce ob
državni cesti R3 664 v kolikor uspe pridobiti v last zemljišča oz. dele zemljišč na
katerih je predvidena izgradnja pločnika
in zadosti pogojem in zahtevam DRSC-ja
ter pridobi njihovo soglasje k gradnji.
Prvemu pogoju v večjem delu ni bilo zadoščeno, saj smo do sedaj uspeli pridobiti
v last zgolj sledeča zemljišča:
• Dele parc. št. 404/75 in 402/5, obe k.o.
Šmihel pri Novem mestu, v lasti Pavec
Vladimirja, Šukljetova ulica 1, Novo
mesto do ½ od celote, in Pavec Repše
Jolande, Šukljetova ulica 1, Novo mesto
do ½ od celote.
• Dele parc. št. 404/72, 405/13, 405/14,
vse k.o. Šmihel pri Novem mestu, v lasti
Saše Murtiča, Šmihel 27, Novo mesto,
do ½ od celote, in Murtič Vezire, Šmihel
27, Novo mesto, do ½ od celote.
• Dele parc. št. 375/2 in 376, k.o. Šmihel
pri Novem mestu, v lasti Rimokatoliška
cerkev, Smrečnikova 58, Novo mesto,
do celote (1/1).
• Dele parc. št. 405/2 in 405/9, obe
k.o. Šmihel pri Novem mestu, v lasti
Beltram Erpič Terezije, Šmihel 19, Novo
mesto, do celote (1/1).
• Lastnica nepremičnin je bila pripravljena prodati dela predmetnih nepremičnin zgolj do novozgrajenega opornega
zidu, kar na delu zožuje predviden

hodnik za pešce na širino ožjo od zahtevane s predpisi.
Neuspešni smo bili v pogajanjih za
zemljišča:
• Parc. št. 402/6 in 402/13, obe k.o. Šmihel
pri Novem mestu, v lasti Vladimirja
Pavca st., Šmihel 29, Novo mesto, do
celote (1/1). Predviden je odkup delov
predmetnih nepremičnin.
• Na nepremičnini parc. št. 402/13, k.o.
Šmihel pri Novem mestu, stoji stanovanjska stavba, pred njo, v smeri ceste,
pa sta posajeni dve tisi, ki ščitita stavbo
pred negativnimi vplivi ceste. Lastnika
nepremičnin sta soglašala s prodajo
pod pogojem, da se v tisi ne posega, kar
pomeni zožanje hodnika za pešce in ob
pogoju, da se s prodajo strinja Vladimir
Pavec ml.. Pogojem smo zadostili, vendar lastnika še vedno nista podpisala
prodajne pogodbe.
• Parc. št. 405/11, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, v lasti Drakulič Milene, Šmihel 23,
Novo mesto, do ½ od celote, in Drakulič
Slobodana, Šmihel 23, Novo mesto, do
½ od celote. Predviden je odkup dela
predmetne nepremičnine.
• Na nepremičnini parc. št. 405/11, k.o.
Šmihel pri Novem mestu, je bila predvidena izgradnja skupnega uvoza iz državne ceste za potrebe nepremičnin parc.
št. 405/13, 404/71, 404/51 in 404/52, vse
k.o. Šmihel pri Novem mestu. Stranki
Drakulič se z izgradnjo takega uvoza ne
strinjata, pripravljeni sta se bila dogovarjati o prodaji dela predmetne nepremičnine zgolj za izgradnjo hodnika za pešce.
• Parc. št. 405/7, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, v lasti Samida Ide, Šmihel 17,
Novo mesto, do celote (1/1). Predviden
je odkup dela predmetne nepremičnine.
• Lastnica je bila pripravljena prodati del
predmetne nepremičnine vendar pod
nesprejemljivimi pogoji.
• Parc. št. 383/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu, v lasti Duh Mirjam, Šmihel 13, Novo
mesto, do 3/8 od celote, Gliha Marije,
Šmihel 13, Novo mesto, do 2/4 od celote,

in Pavlin Frančiške Danice, Pod Trško
goro 7, Novo mesto, Šmihel 13, Novo
mesto, do 1/8 od celote. Predviden je
odkup dela predmetne nepremičnine.
• Solastnica predmetne nepremičnine
Mirjam Duh je odklonila kakršnokoli
pripravljenost prodati del nepremičnine potrebne za izgradnjo hodnika
za pešce, saj bi, po njenih navedbah, z
ureditvijo hodnika za pešce izgubila del
parkirnih prostorov.
• Parc. št. 390/4, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, v lasti Mitić Marije Ane, Jakčeva
ul. 19, Novo mesto, do ¾ od celote, in
Burger Andreja, Ob težki vodi 16, Novo
mesto, do ¼ od celote. Predviden je odkup celotne nepremičnine. Ocenjena
vrednost predmetne nepremičnine je
znašala 39.561,36 EUR. V razgovoru o
odkupu, je Mitić Marija Ana zahtevala
vsaj 3x tolikšno kupnino za predmetno nepremičnino. Na navedeni
nepremičnini je nesanirano pogorišče.
Predstavniki krajevne skupnosti so na
Občino in osebno na župana naslovili
več zahtev za hitro realizacijo odkupa
nepremičnine parc. št. 390/4, k.o.
Šmihel pri Novem mestu. Na Urad za
premoženjske zadeve in kmetijstvo je
bila s strani vodstva posredovana informacija, da je z lastniki sklenjen ustni
dogovor o odkupu predmetne nepremičnine za kupnino 40.000,00 EUR. Tak
znesek je bil vključen v rebalans proračuna za leto 2012 in večinski lastnici
Mitić Mariji Ani je bila dne, 5.12.2012,
ponovno posredovana ponudba za
odkup. Ga. Mitić je ponudbo zavrnila
in zahteva, da se cena približa davčno
ocenjeni vrednosti, ki je 74.195,00 EUR.
Po obravnavi zadeve na Kolegiju občinske uprave, je bil sprejet sklep, da Urad
za GJS posreduje na DRSC pobudo za
razlastitev omenjene nepremičnine.
Občina je hodnik za pešce zgradila na
nepremičninah, ki jih je uspela pridobiti
v last, glede ostalih nepremičnin je izvedba projekta zastala. Krajevna skupnost
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Šmihel nenehno poudarja problematiko
tega območja, še posebej pa zahteva sanacijo Burgerjeve domačije – pogorišča.
Občina brez pristanka lastnikov zemljišč,
na katerih je predviden hodnik za pešce,
ne more izvesti gradnje hodnika za
pešce. Glede na to, da je Šmihelska cesta
kategorizirana kot državna cesta pa tudi
nima orodja prisile, saj lahko samo RS,
Ministrstvo za promet in infrastrukturo,
DRSC, izvede postopek razlastitve delov
nepremičnin potrebnih za izgradnjo
hodnika za pešce, ta pa trenutno nima

opredeljenega projekta pod katerim bi
lahko vodila postopke razlastitve tangiranih nepremičnin.
3. ZAKLJUČKI
Glede delov nepremičnin ob Šmihelski
cesti, ki jih je Občina uspela pridobiti v last,
je potrebno izvesti parcelacije in z lastniki
skleniti anekse k osnovnim pogodbam,
da se dokončno zemljiškoknjižno izvede
prenos lastninske pravice na Občino.
Glede delov nepremičnin ob Šmihelski
cesti, ki jih Občina ni uspela pridobiti v last,
pa lahko:

• projekt ustavimo (kar je z vidika varnosti v cestnem prometu nezaželjena
rešitev)
• na DRSC posredujemo pobudo, da
opredelijo projekt kot svoj in izvedejo
postopek razlastitve lastnikov zemljišč,
ki na odkup ne bodo pristali. Pobuda
bo za DRSC sprejemljivejša v kolikor
jim ponudimo tudi 100% financiranje
projekta.

Orto foto
posnetek
iz katerega
je razvidna
uspešnost
odkupov

TOREJ V
LETU 2016
NADALJUJEMO
S PROJEKTOM
(o.p. Škufca)

Škrjanški studenec
OB STUDENCU TUDI BRV - Že
pred leti so nekateri prebivalci Škrjanč očistili vejevje
in naplavine, ki so grozile, da
bodo zamočivirile starodavni
studenec v dolini ob cesti
na Boričevo. S tem so rešili
vodni vir, zaradi katerega je
vas tudi nastala. Oba Petra
Vesel, starejši in mlajši, Erik
in Rade Juršič ter Tone Jakše
pa so izkoristili prvo letošnjo
decembrsko soboto in preko
studenca speljali lično leseno
brv.
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V kratkem bodo brv zavarovali tudi s praktično
ograjo, tako da si bo mladež in novomeških vrtcev
in šol brez nevarnosti lahko ogledala, kako so se
njihovi dedki in babice oskrbovali s pitno vodo,
ter kje in kako so svoj čas prali perilo. Velik pralni
kamen se je namreč zdaj ob mostu prikazal na dan.
(Foto: T. Jakše)
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Pločnik na Košenicah
Na željo mnogih krajanov Košenic in Športnega parka na Košenicah smo v juniju 2015
pričeli z pripravljalnimi deli za ureditev 80 m2 pločnika.

Izvajalec je bilo domače podjetje
MALKOM. Poleg pločnika smo uredili
tudi eko otok

V sklopu projekta ureditve pločnikov je bil tudi EKO otoka na Košenicah. Iz slik je
razvidno stanje pred in po ureditvi

Na Košenicah smo prestavili in uredili še en EKO otok

Ureditev še drugega EKO otoka na
Košenicah na Nahtigalovi ulici

Na prizorišče spet priteka voda?
POPLAVA TUDI VESELJE – Mladina je poplave svoj čas po svoje izkoristila..
Kaže, da se bo treba kar navaditi na prizore, kakršnega kaže gornja slika, kajti, če
se bo v dolini spet pojavila voda, ta ne bo
imela kam odteči. Gradbeni inženirji, ki
so odobrili zasip doline pod Škrjančami
in vzpostaviti tam večji pašnik, so se sicer
zavedali problema in pod nasipano zemljo
položili ogromne odtočne cevi, ki pa sedaj
očitno ne služijo več temu namenu, do
naslednje poplave pa jih, kot kaže, tudi
nihče ne namerava zopet usposobiti. A se
ne kaže zanašati zgolj na srečo.
Pred dobrega pol stoletja je dolino skoraj
po vsakem jesenskem deževju poplavilo.
Tudi skoraj vsako pomlad, ko se je začela
topiti debela snežna odeja in je pritisnil še
topli veter z dežjem, se je v belini pojavila
črna razpoka, ki je postajala vse širša tam
od razvalin ruperškega gradu pa mimo
sedanje obore za gozdne živali in dalje
ob obronku gozda v dolini pod vasjo. Po
škrjanških travnikih se je še vlekla bistra
snežnica, a ko je prečkala boričevsko
cesto je z glasnim bučanjem planila v
objem umazanorjavi sestri, ki je bruhala
iz vaškega studenca. Skupaj sta se potem

POPLAVLJENA CESTA – Levo Vidmarjeva domačija in desno Veselova, vmes pa cesta,
ki povezuje Novo mesto s Semičem. Prometa na cesti je vse več, potniškega, pa tudi
tovornega, tako da bo zelo nerodno, če se bodo poplave pogosto pojavljale, saj je
odtok vode, kot je na fotografiji lepo videti, popolnoma zaprt. (Foto: Brigita Juršič)

pridružili reki Krki, ki je vsa nabrekla tekla
onkraj gozda.
Stari Škrjančani se še spomnijo tistih
poplav, saj so se pojavljale še desetletja
po drugi svetovni vojni. Potem pa so
umanjkale. Nihče jih ni pogrešal. „Voda
si je našla drugo pot v podzemlje!“ so
sklepali ljudje in vse skupaj pripisali JLA,
ki je še nekaj let po vojni zbirala ogromne
neeksplodirane letalske bombe in jih v
dolini pod sedanjim romskim naseljem v

Stranski vasi razstreljevala. Eksplozije so
bile močne in so imele podoben učinek
kot potres. To se je ponavljalo dlje časa
in več stavb v vasi je bilo od tega močno
poškodovanih. Logično bi bilo torej, da se
je zaradi močnega tresenja porušila tudi
stabilnost v podzemlju, ki je, kot je znano,
v glavnem kraško. Se je sedaj v podzemlju
kaj zamašilo in nas čaka spet novo obdobje poplav?
T. Jakše
december 2015

11

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
in čakali le še na sneg. V začetku februarja
2015 nas je narava bogato obdarila s snegom in na Boričevem je bilo zelo romantično. Ratrak je steptal progo in doživeli smo
kar nekaj lepih športnih dni in trenutkov
na snegu.

Ekipa iz Boričevega, ki je skrbela za ratrakiranje tekaške proge

Smučarski navdušenci smo bili zelo zadovoljni, da lahko v bližini domov tečemo na smučeh. Na sliki Jože Ravbar

Pomoč pri
vzdrževanju
nogometnega igrišča
na Košenicah
Športno rekreativnemu društvu
Košenice smo finančno pomagali
pri ureditvi in vzdrževanju nogometnega igrišča na Košenicah.

Člani Športno rekreativnega društva Košenice vzorno skrbijo za nogometno
ter večnamensko igrišče in otroška igrala
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Športni dan vseh krajevnih skupnosti
Na športnih igriščih Šolskega centra in nekaj tudi na drugih
športnih površinah MO NM se je v soboto, dne 30. 05. 2015,
izvedla I. olimpijada Krajevnih skupnosti Mestne občine Novo
mesto ''. Sodelovala je tudi naša ekipa.

Rezultati
V tabeli so rezultati I. olimpijade Krajevnih skupnosti. Športniki, ki so zastopali ''barve'' Šmihela so med 18. ekipami zasedli odlično
6. mesto, zato jim, v imenu Sveta KS Šmihel, čestitamo. Posebna zahvala gre vodji ekipe Heleni Brulc, ki jih je znala dobro motivirati.
Točkovanje SKUPNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

KS DRSKA
KS MESTNE NJIVE
KS GOTNA VAS
KS CENTER
KS PREČNA
KS ŠMIHEL
KS URŠNA SELA
KS BRŠLJIN
KS KARTELJEVO
KS ŽABJA VAS
KS BRUSNICE
KS OTOČEC
KS STOPIČE
KS MALI SLATNIK
KS KANDIJA-GRM
KS MAJDE ŠILC
KS BUČNA VAS
KS BIRČNA VAS

KOŠARKA

NOGOMET

BALINANJE

ODBOJKA

TENIS M

35
50
100

16

100

70

18

70

100

100

11

35

16

10

50
20

25

70

14
25
15
20

12
13
14

100
35
25
12
18
50

50
15
16
13
14
25

NAM.TENIS M
20

BADMINTON
100

35

25

13

100
70

25
35

320

50

50

70
18
15
14

15

35
18

20
16

70
16

20

247
210

183
164
140
136
131
102

85
84
70
53
50
18
15
13

20
18

SKUPAJ
359

35

14

18
15
13
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Varnostni sosvet Šmihela
Varnostni sosvet je bil na predlog Policije
Novo mesto, v skladu z Zakonom o policiji, ustanovljen pred tremi leti.
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;
• 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.
V letošnjem letu smo se sestali dvakrat
in sicer v aprilu in začetku decembra.
Na prvem sestanku smo prejeli s strani
Policije Novo mesto poročilo o kriminaliteti našega kraja. Kljub ugodni varnostni
oceni smo po sestanku krajane pozvali, da
so pazljivi, da zaklepajo hiše, da sosed varuje soseda, in da se prijavljajo vse sumljive
osebe, ki se ''gibajo'' v kraju, predvsem pa
njihove registrske številke avtomobilov.
Varnost v romskem naselju Šmihel je bila v
začetku leta nekoliko poslabšana, vsaj kar
se tiče kurjenja nevarnih plastik, izolacij in
drugega materiala ter tudi zaradi notranjih
sporov. Zaradi tega smo pozvali krajane,
da se tudi takšna kurjenja prijavljajo na
Policijo.
Ker smo na Svet KS prejeli več prijav, da
romski psi napadajo in ogrožajo mimoidoče krajane, predvsem od železniških ramp
proti Škrjančam smo na MO NM poslali
zahtevo o ponovni akciji čipiranja psov oz.
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Člani Varnostnega sosveta med svojim delom. Od leve proti desni sedijo Jože Butala,
Tone Žibert, Boštjan Marolt, Matjaž Šinkovc, Uroš Pintar – pomočnik Policijske postaje
Novo mesto in Ladislav Marentič, vodja našega policijskega okoliša.

da pse, ki nimajo lastnika predajo v zavetišče, kar se je že izvajalo pred nekaj leti.
Policija svetuje, da ljudje, ki so ogroženi s
strani psov, izvedejo prijavo na njihov naslov, in da so v primerih ogrožene varnosti
pristojni za ukrepanje.
Sprejeli smo tudi sklep, da Policija sankcionira kršitelje kamionskih prevozov preko
Košenic, in da se za umiritev prometa

zaprosi MO NM, da začasno postavijo na
Košenicah merilec hitrosti, ki bo opozarjal
na dosežene in prekoračene hitrosti. Če
to ne bo zadoščalo, bo Policija postavila
radar, kar se je potem tudi izvedlo.
V nadaljevanju prilagamo zapisnik drugega varnostnega sosveta KS Šmihel, ki je bil
dne 2. 12. 2015, in kjer smo ugotovili, da
smo ena najbolj varnih sosesk, z najmanj
kriminalitete MO NM:

ZAPISNIK 6. SEJE
VARNOSTNEGA SOSVETA KS ŠMIHEL
PREGLED AKTIVNOSTI IN TEKOČA
PROBLEMATIKA:
1. Predstavitev obravnavane
kriminalitete našega kraja s
strani Policije Novo mesto, v letu
2015 in dogovor o aktivnostih
za preprečevanje poslabšanja
varnostnega stanja v Šmihelu.
2. Romski psi, ki ogrožajo mimoidoče
krajane.
3. Prometna varnost v kraju.
4. Razno.
Ad 1. Predstavitev obravnavane kriminalitete našega kraja s strani Policije
Novo mesto, v letu 2015 in dogovor
o preventivnih aktivnostih za zagotavljanje varnostnega stanja v Šmihelu
Uroš PINTAR in Ladislav MARENTIČ iz
Policije Novo mesto sta povedala, da
smo imeli iz našega kraja, v letu 2015 v
primerjavi z letom 2014, prijavljenih in

obravnavanih občutno manj kriminalitete
oz. tatvin, vlomov, nasilja, poškodb,... kot v
enaki periodi lanskega leta. Letos 44, lani
62, od tega 8 kršitev javnega miru, lani 19.
Prometnih nesreč so obravnavali enako
število, 14, vendar ni bilo nobene s telesnimi poškodbami. Do poletja je bilo dobršen
del obravnavane kriminalitete v romskem
naselju v Šmihelu, od polovice leta naprej
pa se je tudi v naselju situacija uredila in
ponovno z romi živimo v sožitju in miru.
To pomeni, da smo še vedno manj
obremenjena stanovanjska soseska
v primerjavi s sosednjimi KS Novega
mesta. Po izkušnjah Policije si nepridipravi
predhodno ogledajo prostor – lokacijo,
zato pozor na neznane in sumljive osebe,
ki se gibajo okrog hiš. Pozor tudi na razne
akviziterje. Naprošajo, da smo krajani
pozorni, si zabeležimo registrske številke
avtomobilov in jim na 113 prijavljamo
vse sumljive dogodke. V kolikor ima kdo
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kakšne pomisleke (prijava je lahko anonimna) naj posredujejo krajani podatke na
E naslov KS Šmihel ks.smihel@novomesto.
si in bomo v vodstvu KS posredovali vse
takšne podatke, za policijo in seveda za
našo varnost pomembne informacije, odgovornim na Policiji. Predstavnika Policije
sta priporočila, da svetujemo krajanom,
da PIN kode kreditnih oz. plačilnih kartic ne
shranjujemo v denarnicah in da naj bomo
na nepridiprave, ki si ogledujejo potencialne lokacije za kraje in vlome predvsem v
zgodnjem večernem času.
Predsednik VS je pohvalil izredno odzivnost policije in njihovo pogosto prisotnost v kraju, kar nedvomno prispeva
k tako zadovoljivi varnosti krajanov v
Šmihelu.
Sprejeli smo sledeče sklepe:
• Krajane pozovemo, da smo še naprej
pazljivi, da zaklepamo hiše, da sosed
varuje soseda, in da se prijavljajo vse
sumljive osebe, ki se ''gibajo'' v kraju,
predvsem pa njihove registrske številke avtomobilov;
• Krajanom svetujemo, da PIN kode
kreditnih oz. plačilnih kartic ne
shranjujemo v denarnicah in da naj
bomo na nepridiprave, ki si ogledujejo
potencialne lokacije za kraje in vlome
predvsem v zgodnjem večernem času.

• Varnost v romskem naselju Šmihel se je
po nekoliko poslabšani situaciji v prvi
polovici leta, ponovno izboljšala, vendar,
kljub temu pozovemo krajane, da se vsakršne deviacije v romskem naselju, kot
so kurjenja, streljanje,…takoj prijavljajo
na Policijo.
Ad 2. Romski psi, ki ogrožajo mimoidoče krajane.
Na Svet KS smo prejeli v začetku leta več
prijav, da romski psi napadajo in ogrožajo
mimoidoče krajane, predvsem od železniških ramp proti Škrjančam. Na MO NM so
že in bodo še v letošnjem letu izvedli akcijo
čipiranja psov oz. bodo pse, ki nimajo lastnika predali v zavetišče.
• Policija svetuje, da ljudje, ki so ogroženi
s strani psov, izvedejo prijavo na njihov
naslov, in da so v primerih ogrožene
varnosti pristojni za ukrepanje.
Ad 3. Burgerjeva domačija – zagotovitev večje prometne varnosti na tej
točki.
Člani VS so bili s strani predsednika VS seznanjeni s potekom odstranitve objektov
in plana izgradnje pločnikov v letu 2016, in
da je v proračunu zagotovljen denar.
• Ker je eden od drogov javne razsvetljave
zelo blizu ceste, se pozove MO NM, da

označi drog z znakom o nevarnosti, kot
je npr. znak z mačjimi odsevniki:
Primer:
Ad 4. Prometna varnost na Košenicah
Krajani Košenic so podali več kritik nad
preveliko hitrostjo mnogih voznikov avtomobilov in na ponoven prevoz množice
kamionov zemljine preko Košenic.
Na začetku vstopa na Košenice je od jeseni
prometni znak, ki prepoveduje prehod
kamionov težjih od 18 t, razen za lokalne
potrebe stanovalcev Košenic, kar le delno
varuje krajane in cestišča.
Sprejme se sklep, da se po potrebi, v
primeru kršitev s prevozi težjih kamionov
obvesti Policijo, da sankcionira kršitelje kamionskih prevozov preko Košenic, in da se
za umiritev prometa ponovno zaprosi MO
NM, da začasno postavijo na Košenicah
merilce hitrosti, ki bodo opozarjali na
dosežene in prekoračene hitrosti. Če to ne
bo zadoščalo, bo Policija postavila radar.
Zapisnik pripravil:
Miro Škufca, predsednik VS

Poročilo Policijske postaje Novo mesto
VARNOSTNA OCENA V KS ŠMIHEL
1. Področje preiskovanja, odkrivanja in
preprečevanja kriminalitete
V letu 2015 smo policisti policijske postaje Novo mesto na območju krajevne
skupnosti Šmihel do meseca decembra
obravnavali 44 (62) kaznivih dejanj oziroma beležimo upad kaznivih dejanj kot
v enakem obdobju lani. Med kaznivimi
dejanji prevladujejo kazniva dejanja velike tatvine (vlomi), tatvine, Lahke telesne
poškodbe in poškodovanja tuje stvari,
obravnavani pa so bili tudi posamezni
primeri kaznivih dejanj Nasilja v družini,
KD Rop, KD kršitev nedotakljivosti stanovanja, KD Grožnja in kaznivo dejanje
Povzročitev splošne nevarnosti.
2. Področje javnega reda in miru ter
zagotavljanja splošne varnosti ljudi
in premoženja
Na območju krajevne skupnosti Šmihel
smo policisti policijske postaje Novo

mesto do meseca decembra v letu 2015
je bilo evidentiranih 8 (19) kršitev JRM oziroma beležimo upad kršitev kot v enakem
obdobju lani. Večina kršitev ZJRM je bila v
zasebnih prostorih, medtem ko množičnih
kršitev javnega reda in miru nismo beležili.
3. Področje zagotavljanje varnosti
cestnega prometa
Na območju krajevne skupnosti Šmihel
smo policisti policijske postaje Novo mesto
do meseca decembra v letu 2015 obravnavali skupaj 14 (14) prometnih nesreč
oziroma enako število prometnih nesreč
kot v enakem obdobju v letu 2014, od tega
13 (11) I. kategorije (brez poškodb), 1 (3)
II. kategorije (lahke telesne poškodbe) in 0
(0) III. kategorije (hude telesne poškodbe).
Kot vzrok za nastanek prometnih nesreč
pa izstopa neprilagojena hitrost, nepravilno prehitevanje in divjad, ter posredno
vožnja pod vplivom alkohola.

Na podlagi zgoraj omenjenih podatkov
ocenjujemo, da so varnostne razmere v
letu 2015 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
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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 niče-

sar 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

Predavanja za
krajane
V letu 2015 smo za naše krajane organizirali več predavanj. Najbolj kompleksne so bile zagotovo delavnice KLUBA
GAIA, na vrtu Marije Džamdžić, za zasaditev samooskrbnega zelenjavnega
vrta. V februarju smo ponovili posvet
na temo zdrave prehrane z Milanom
Hervolom o zdravi presni prehrani,
pripravi takšne hrane in eko-pridelavi
sadja in zelenjave za lastne potrebe.
Poleg tega smo z gasilci na dnevu odprtih vrat, v mesecu oktobru, skupaj s
podjetjem Detektor sistemi, predstavili
nevarnosti, ki jih prinaša ogljikov monoksid, kot stranski produkt nepopolnega
zgorevanja in tehničnih napak kurilnih
ter ogrevalnih naprav.
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Delavnice za ureditev samooskrbnega zelenjavnega vrta
Izvedli smo tri delavnice za ureditev samooskrbnega zelenjavnega vrta. Na prvi, dne 20.
04. 2015, smo s pomočjo strokovnjaka KLUBA GAIA Vanesa Husiča, izvedeli kako se lotiti
vrtnarjenja, kako oblikovati zelenjavni vrt in pripraviti tla za uspešno rast rastlin. Dobili
smo informacije o pravih kombinacijah rastlin in postopkih za pridelavo zdrave domače
zelenjave za samooskrbo.

Za vse udeležence delavnic, ki še niso
videli prekrasnega vrta Marije in Džemala
Džamdžič iz Košenic je bila prava učna ura
in navdih tudi kako urediti okrasni vrt in
zelenico ob hiši. S konca prekrasnega parka
je potekala delavnica.

Gredico je bilo prvo potrebno po sejalnem načrtu razdeliti

Na drugi delavnici, dne 19. 05. 2015 je
bila tematika zasaditev samooskrbnega
zelenjavnega vrta s plodovkami

Na tretji delavnici, dne 04. 09. 2015 je b ila
tematika setev za jesen in jesenska dela na
vrtu.

Veliko je bilo vprašanj za agronoma Vanesa in veliko zabeležk marljivih krajank.

Jesen barva liste, hkrati pa kaže, da
si nekdo želi še več vnučkov, saj je iz
okrasnega grmička nastala na njem
štorklja
Prepričali smo se lahko, da vrt že vrača svoje darove
december 2015
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S Kubom Gaia smo uspešno zaključili serijo treh delavnic za ureditev in zasaditev samooskrbnega urbanega vrta na Košenicah. Marija Džamdžič je za njeno pomoč pri tem
prejela Priznanje kluba, ki ga prilagamo. Priznanju pa se pridružujemo tudi krajani. V
naslednjem letu nadaljujemo z prikazom ureditve visoke grede.

Zdrava prehrana
Posvet na temo zdrave prehrane z Milanom Hervolom o zdravi presni prehrani, pripravi takšne hrane in eko-pridelavi sadja in zelenjave
za lastne potrebe
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.
Poučuje z lastnim primerom. vsebina seminarja sestoji tudi iz tridesetletnih izkušenj s tovrstnim načinom pridelave sadja in zelenjave.
Zaradi velikega navdušenja na lanskih predavanjih smo ga letos
ponovno povabili v našo sredino. Na koncu predavanj smo poskusili
takšno pridelano in pripravljeno hrano, ki nam je vsem teknila.

Predavanje Milana Hervola o štirih tipih prehrane, presni
prehrani, zdravju, boleznih ter eko-pridelavi sadja in zelenjave
za lastne potrebe je bila dne, 12.2.2015, ob 18.00 uri, v
gasilskem domu Šmihel.

Predavanja na temo nevarnosti ogljikovega monoksida in
kostanjev piknik v gasilskem domu Šmihel
Z našimi gasilci, ki tradicionalno vsak
oktober organizirajo dneve odprtih vrat
gasilskega doma smo tokrat združili
moči in skupaj s podjetjem Detektor

organizirali, predstavili nevarnosti, ki jih
prinaša ogljikov monoksid, kot stranski
produkt nepopolnega zgorevanja in
tehničnih napak kurilnih ter ogrevalnih

Predavanja in praktični prikaz delovanja detektorja plina, ki se je takoj ob zaznavi
smrtno nevarnega plina, ki se je sprostil ob gorenju PVC vrečke, zvočno aktiviral
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naprav. Po predavanjih smo imeli kostanjev piknik.

Za peko kostanja je poskrbel, kot že
nekajkrat do sedaj, Boris Krštinc s svojim
inovativnim pekačem

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

NOVICE Komunale Novo mesto d.o.o.
Komunala Novo mesto d.o.o.je v letošnjem letu izvedla preko dvajset izboljšav na področju poslovanja in področju
varovanja okolja. Da so izboljšave res dobre so nam potrdili tudi zunanji presojevalci saj smo v mesecu novembru uspešno prestali zunanjo presojo tako sistem
kakovosti kot sistem varovanja okolja.
Ohranjanje narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih
je osrednje poslanstvo našega podjetja.
Trudimo se, da bi to razmišljanje osvojili tudi vsi, ki nam zaupajo in v čim večji
meri skupaj z nami skrbeli za okolje.
Naj v tokratni novici izpostavimo le dva
ekološko usmerjena projekta KEMSO in
»Sušenje blata«. Želimo pa vas tudi obvestiti, da že v mesecu decembru s strani
Komunale Novo mesto prejmete novo
preglednejšo obliko računa.

1. KAJ JE KEMSO?
KEMSO je kartonska embalaža za mleko,
sokove in ostala tekoča živila.
Iz česa je sestavljen KEMSO, da v njem
tekoča živila ostanejo na varnem, da
jih brez težav prevažamo s kamioni iz
tovarn do trgovin in v domači hladilnik ...
… in da je za nas zanimiv kot vir surovine za nove izdelke?
KEMSO najbolj pogosto sestavljajo tri
vrste materialov:
• karton (75 %):

• omogoča obliko in trdnost,
• proizvajajo ga iz lesne kaše, ki je pridobljena iz predelanega lesa,
• les za KEMS pridobivajo iz gozdov,
s katerimi se gospodari odgovorno
in so certificirani v skladu znajvišjimi
standardi,

• polietilen (plastična masa) (20 %):

• varuje embalažo in izdelek v njej pred
vlago
• povezuje različne plasti v embalaži,
• polietilen je plastična masa, ki jo proizvajamo iz nafte,

• aluminij (5 %):

• zelo tanka folija,
• varuje izdelek pred svetlobo, mikroorganizmi (npr. škodljivimi bakterijami)
in zrakom.
Ključna surovina KEMSO je torej celuloza.
Iz narave jo dobimo s sekanjem dreves in

predelavo lesa. V KEMSO je veliko celuloze,
ki jo lahko z ustrezno predelavo pridobimo
za ponovno uporabo in na ta način ohranjamo gozdove.
Kaj je ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV ali
KROŽNO GOSPODARSTVO?
Zapiranje snovnih tokov ali krožno
gospodarstvo je eden osnovnih ciljev
gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali.
Krožno gospodarstvo ali zapiranje snovnih
tokov ima vrsto pozitivnih učinkov:
• preprečujemo nastajanje odpadkov,
• manjšamo količine končno odloženih
odpadkov in s tem zmanjšujemo obremenitve za okolje,
• spodbujamo tehnološke izboljšave,
• spreminjamo potrošniške in proizvodne
navade.
Zato je pomembno, da vsak v krogotoku
ravnanja z odpadki prispeva svoj delež:
podjetja s tem, da razmislijo, ali in kako
je mogoče predelati njihove odpadne
materiale, gospodinjstva pa z doslednim
ločevanjem odpadkov.
Gre za usmerjeno ločevanje, zbiranje in
predelovanje KEMSO za pridobivanje
surovine za izdelavo novih izdelkov za
drugačno uporabo, v našem primeru za
higiensko-papirno konfekcijo (papirnati
robčki, papirnate brisače in toaletni papir).
Krogotok odpadne KEMSO bomo na
novomeškem območju uvedli prvi v
Sloveniji!

2. SUŠENJE BLATA
Komunala Novo mesto se med drugim
ukvarja z izvajanjem gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda. Dejavnost
odvajanja in čiščenja odpadnih voda se
zaključi na Centralni čistini napravi Novo
mesto. Zmogljivost naprave je 55000 populacijskih enot (PE). Pri čiščenju odpadnih
vod nastaja v procesu biološkega čiščenja
odpadno blato, ki vsebuje velik delež vode.
Odpadno blato z vsebnostjo 1,2 -1,5 %

suhe snovi se najprej obdela v procesu dehidracije, kjer se blato zgosti na 22 % suhe
snovi. S postopkom sušenja blata se poveča delež suhe snovi na 90%, kar bistveno
zmanjša količino odpadka. Trenutno se
izvaja poskusni zagon sušenja blata, ki se
izvaja na tračni sušilnici z vročim zrakom
temperature 85 - 90°C. Toploto, potrebno
za segrevanje vode v izmenjevalcih, se
pridobiva s sežigom zemeljskega plina
v toplotni postaji, ki proizvaja električno
energijo. Odpadni zrak iz sušenja blata se
očisti na dvostopenjskem pralniku zraka s
pomočjo kemikalij in aktivnega oglja.

3. NOVA OBLIKA RAČUNA
V Komunali Novo mesto d.o.o. smo v
želji, da uporabnik prejme preglednejšo
informacijo o tem, katere storitve plačuje,
pripravili nekoliko drugačno, novo obliko
računa. Račun vsebuje vse podatke o
količini in ceni storitev, ki so uporabniku
zaračunane. Storitve so prikazane v stolpcih za posamezno vrsto in v barvnem tisku.
Skupen znesek za plačilo je v grafičnem
prikazu in z barvnim tiskom prikazan
uporabniku tako, da je razvidno, koliko
od skupnega zneska za plačilo je namenjenega Komunali Novo mesto d.o.o. in
koliko drugim ( CeROD-u d.o.o., občini in
državi), katerih storitve so zaračunane na
položnici.
Računa uporabniki ne bodo prejemali v
kuvertah, temveč v obliki zgibanke. Račun
v spremenjeni obliki bodo uporabniki
prejeli v mesecu decembru 2015, za obračunane komunalne storitve za mesec
november 2015.
Komunala Novo mesto d.o.o. omogoča
tudi prejemanje računa v elektronski
obliki in sicer na vaš e-naslov ali vaš na
transakcijski račun pri banki. Obrazci za
ureditev plačevanja preko e-računa so na
voljo na naši spletni strani https://www.
komunala-nm.si.
Vabimo vas, da si poenostavite poslovanje
in si uredite plačevanje obveznosti preko
e-računa.
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Srečanje s predstavniki KS
Zibika
Na predlog našega krajana Janka Orača, ki
izhaja iz Šmarja pri Jelšah, iz kraja Zibika,
smo se srečali s predstavniki KS Zibika, ki
so nas obiskali 21. 10. 2015. Izmenjali smo
izkušnje delovanja in jim pokazali nekaj
znamenitosti kraja. Skupaj s predsednikom in poveljnikom PGD Šmihel smo jih
sprejeli v gasilskem domu, kjer so si z zanimanjem ogledali gasilsko opremo, saj je
kar nekaj članov Sveta KS Zibika gasilcev.
Kljub temu, da smo skoraj dvakrat številčnejša KS kot je njihova in je naša občina
po gospodarski moči ena najmočnejših
v Sloveniji smo ugotovili, da so s strani
njihove občine finančno bistveno bolj
podprti?! Tudi gasilci so spoznali, da je glede sofinanciranja občine Šmarje pri Jelšah
pri nakupih gasilskih vozil in opreme bolj
radodarna kot naša.

Srečanje v gasilskem domu. Na desni strani sedijo člani Sveta KS Zibika. Med njimi pa
je tudi naš in njihov krajan janko Orač

Po srečanju v gasilskem domu smo si ogledali Šolski center Novo
mesto, kjer so nam pokazali športno dvorano in vse nove pridobitve, kar je bil spoznavni dan tudi za Šmihelčane. Zahvaljujemo
se direktorju Štefanu Davidu za sprejem in seveda čestitke za vse
njihove nove pridobitve, predvsem zadnjo – energetsko sanacijo,
s katero privarčujejo skoraj dve tretjine stroškov za ogrevanje!!
Iz Šolskega centra smo se odpeljali v Muzej IMV, ki je na
Drgančevju ter obisk zaključili v Domu starejših občanov, kjer nas
je prijazno sprejela direktorica Milena Dular.
Dogovorili smo se, da našim kolegom iz Zibike, v naslednjem letu
vrnemo obisk.
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Delo PGD ŠMIHEL 2015
Leto 2015 je skoraj že za nami in tudi naša 85 letna tradicija delovanja društva. Tudi v tem letu smo bili na področju gasilstva uspešni in delovni. Skrbeli smo za redno usposabljanje operativnih
članov, mladine in otrok. V začetku leta smo prebelili notranjost
gasilskega doma, uredili garaže in sanitarne prostore. Še vedno
dobro sodelujemo s prostovoljnimi organizacijami in društvi,
krajevnimi skupnostmi, župnijo Šmihel, OŠ Šmihel in OŠ Drsko,
DSO Novo mesto , varstveno del centrom ter ŠC Novo mesto. V
naši farni cerkvi v Šmihelu smo izvedli tradicionalno mašo v čast
našega zavetnika Sv.Florijana, kjer se jo je udeležilo preko 110
gasilcev.
V letošnjem letu smo opravili 16 intervencij:
• 5x dimniški požar
• 1x požar kontejnerja
• 6x požar v naravi
• 3x požar v stanovanju
• 1xpožar vrtne lope
V mesecu oktobru- mesecu požarne varnosti smo sodelovali z
GRC Novo mesto in drugimi društvi na skupnih gasilskih vajah
Organizirali smo dan odprtih vrat s predstavitvijo gašenja, opreme in s strokovnim predavanjem o monoksidu.
Z ekipami pionirjev, mladincev, članov, veteranov in veterank smo
se udeleževali gasilskih tekmovanj in dosegali lepe rezultate.
V letu 2016 imamo v planu nabaviti nekaj nove zaščitne opreme
in največji zalogaj vseh nas posodobiti vozni park z zamenjavo
novega gasilskega vozila GV-1.Šmihelski gasilci upamo, da bomo
s skupnimi močmi in vašo podporo dosegli tudi ta cilj.
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.in nas spodbujali pri delu. Zahvaljujemo
se tudi vsem krajanom, organizacijam, ustanovam, ki so s svojim
donatorstvom, denarnimi prispevki in delom pomagali, da društvo še naprej deluje.
Ob koncu leta vam želimo šmihelski gasilci in gasilke zdravo,
zadovoljno, uspešno in predvsem varno leto 2016!
Upravni odbor PGD Šmihel
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Delo KORK Šmihel

Skupina ''KORENINE''

Dejavni člani Krajevne organizacije
Rdečega Križa Šmihel v letu 2015
Krajevna organizacija Rdečega križa
Šmihel (KORK) je bila aktivna tudi v letu
2015. Imeli smo občni zbor v mesecu
marcu in izvoljen je bil nov odbor KORK
Šmihel v sestavi: Brigita Juršič - predsednica, Angelca Kristan - podpredsednica,
Marija Kočevar - podpredsednica, Helena
Brulc - blagajničarka, Fani Avbar - tajnica.
Članice odbora so: Maja Fink, Pavla
Koprivnik, Poldka Rolih, Meta Dragman,
Ivanka Morosini, Milena Šinkovc, Milena
Koprivnik, Marija Džamdžić, Marjanca
Peklar, Leila Delič in Domink Hudoklin.
Aktivisti KORK-a Šmihel smo se tudi v letu
2015 se sestaja po potrebi in rešuje tekoče
zadeve na našem območju KS Šmihel in
kar nam narekuje območno združenje
OZRK Novo mesto. Naša glavna naloga je
pomoč posameznikom in družinam, ki so
v potrebi. Odzivali smo se na potrebe naših

krajanov; razdelili 43 paketov s hrano iz
evropskih blagovnih rezerv, prispevali smo
denarna sredstva šestim družinam, ki so za
to zaprosili. Šoloobveznim otrokom smo
prispevali za nakup šolskih potrebščin.
Poplačali smo nekaj položnic za elektriko
in vodo ter kurjavo, krajanom ki so za to
zaprosili. Prostovoljke smo pobirale tudi
članarino RK in vsem vam, ki ste jo plačali,
teh pa vas je blizu 500, se iskreno zahvaljujemo. Na postaji RK v Gasilskem domu
Šmihel potekajo tudi meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki poteka v mesecu aprilu in novembru in se ga udeleži
veliko krajanov. V mesecu maju je potekala
enkratna akcija Košarica RK v trgovini Vita
in smo zbrali artikle in jih razdelili desetim
družinam. Izvedli smo tudi predavanje
v mesecu februarju, ki je bilo na temo
demenca – Darka Pečnik. Več kot 200
krajanov je starih 70 let in več, in te smo
povabili na srečanju krajanov OŠ Šmihel v

Prijetno druženje starejših krajanov
V četrtek, 8. oktobra, so aktivistke Krajevne
organizacije Rdečega križa Šmihel Novo
mesto z novo predsednico, gospo Brigito
Juršič, pripravile že tradicionalno srečanje
starejših krajanov. Srečanje je potekalo
v jedilnici OŠ Šmihel. Udeležili so se ga
tudi sekretarka Območnega združenja
Rdečega križa Novo mesto, gospa Barbara
Ozimek, predsednik sveta Krajevne
skupnosti Šmihel, gospod Miro Škufca in
predsednik PGD Šmihel, gospod Matjaž
Kavšek. Najprej je zbrane pozdravila gospa
Angelca Kristan, ki je kar nekaj let uspešno
vodila to organizacijo in jo letos predala
naslednici Brigiti Juršič. Dobrodošlico in
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pozdrav zbranim so namenili tudi ostali
gostje.
Gospa Brigita Juršič je predstavila, kaj vse
so doslej naredili. V Krajevni skupnosti
Šmihel imajo več kot 200 krajanov starih
70 let in več. Med njimi je najstarejša
gospa Lucija Ravnikar, ki bo decembra
letos dopolnila 96 let, med moškimi pa
je najstarejši gospod Alojz Poljanec, ki bo
marca 2016 star 90 let. Tokratnega srečanja
se je udeležilo okoli 90 krajanov.

mesecu oktobru. Štiri krajanke praznujejo
v tem letu 90 let in več. Najstarejša je ga.
Lucija Ravnikar, ki je praznovala v mesecu
decembru 96 let. Najstarejši moški v naši
krajevni organizaciji je g. Alojz Poljanec,
ki bo v naslednjem letu meseca marca
dopolnil 90 let.
Vse ki so stari 75 let in več, bodo ob koncu
leta obiskale naše aktivistke s skromnim
darilcem.
Pri svojem delu smo prisluhnile tudi ljudem, ki potrebujejo denarno, materialno
ali drugačno pomoč. Teh je v naši KS kar
nekaj. Vesele smo če smo jim z našo toplo
besedo in materialno ali finančno pomočjo polepšale dan.
Vsem našim krajanom želimo aktivistke
KORK Šmihel lepe božične praznike ter čim
več zdravja in lepih trenutkov v letu 2016
Predsednica KORK Šmihel
Brigita Juršič

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Učenci OŠ Šmihel so pod vodstvom
mentorice krožka Rdečega križa, učiteljice
Mojce Klobučar, pripravili zanimiv in bogat
kulturni program. Predstavili so se z avtorskimi pesmimi, s prepevanjem modernih
in narodnih pesmi ob inštrumentalni spremljavi devetošolcev s cajonom, harmoniko
in kitaro, s čarovniškimi triki, manjkal pa ni
niti nastop mažoretke. Šolske kuharice so
poskrbele za okusno kosilo.

Na srečanju so izvedli tudi srečelov.
Prostovoljni prispevek od srečelova bodo
namenili ljudem, ki so pomoči potrebni.

Druženje je bilo nadvse prijetno, sproščeno in veselo. Ob koncu so si obljubili, da se
ponovno snidejo v prihodnjem letu.
Helena Murgelj

Druženja krajanov
Prednovoletni koncert
v cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu 2014
Na našo pobudo smo tudi v letu 2014 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, 26. 12. 2014 ob 18.45 uri, v župnijski cerkvi sv.
Mihaela v Šmihelu. Program je povezoval g. Lojze Bojanc. Po koncertu je Svet KS Šmihel postregel s kuhanim vinom in božičnim čajem.
Vabljeni pa tudi letos, 28. 12. 2015, ko bo še bolj bogat program in
še bolj prilegajoč božični napitek!

Po koncertu so si obiskovalci pogreli roke s kuhanim vinom in čajem
december 2015

23

Božični pohod
27. 12. 2014; kljub ne najbolj primernemu vremenu so mnogi krajani prišli na zbirno točko, pred Športnim centrom na Košenicah
in organizatorje prepričali, da nas ne ustavi nikakršno vreme. V
soju bakel in luči smo se odpravimo na pešpot do vasi Boričevo.

Že tradicionalno so se krajani vasi ponovno izkazali kot odlični
gostitelji. Najbolj veselo in bučno pa je bilo na dvorišču in v kleti
nadvse prijazne družine Mervar.

Z baklami in svetilkami smo se podali iz Košenic preko
gozda, čez Škrjanče in nekaj kilometrov oddaljen skrajni
konec naše KS, Boričevo

Mlada gospodinja družine Mervar nas je sprejela z različnimi
dobrotami domače kuhinje

Razveselili so nas tudi z jaslicami

Najbolj veselo pa je bilo v prekrasni kleti, kjer nas je Franci
Mervar postregel s stimulativnimi tekočimi zadevami iz njihove
kmetije

Po dveh urah druženja na Boričevem smo se odpravili proti
Košenicam. Vmes vmes razveselili predvsem najmlajše z ognjemetom
in z osvetlitlitvijo s stotimi svečkami našega studenca na Škrjančah.
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Izlet krajanov na
visokogorsko smučišče v
Italijo, dne 01. 03. 2015
Že tradicionalno prvo soboto v marcu
organiziramo za krajane smučarski izlet v
tujino, tokrat smo se odpravili v Višarje v
Italijo.
Zjutraj ob 5.30 izpred Tiskarne Vesel in
5.40 izpred bara Viva smo se z avtobusom
odpravili na smučanje na Višarje. Sama pot
je bila prijetna z udobnim avtobusom.
Prvi postanek za kavico smo opravili na
bencinskem servisu Omv v Radovljici, nato
smo se ustavili v poslovalnici Skipass na
Jesenicah, kjer smo kupili smučarske karte.
Pot smo nadaljevali mimo Kranjske gore
proti Trbižu.
Na cilj smo prispeli okoli 8:30 ure..
Cel dan smo smučali v prelepem dnevu.
Tudi temperatura je bila ugodna – marčevsko primerna, tako da se je dalo smučati
cel dan.
Ob 16:00 uri smo se zbrali na parkirišču,
posneli gasilsko fotografijo in se odpravili

proti domu, kamor smo se vsi zdravi in celi
vrnili okoli 19 ure.
Pri sami organizaciji, bi se radi zahvalili
Baru Viva, katere lastnik Toni Jerele in
zaposleni so nam pomagali pri prijavah,

ter zahvala za pomoč gospodu Jožetu
Ravbarju iz Smučarskega društva Rog, ki
nam je pomagal pri sami organizaciji.
Smučanje bomo za krajanke in krajane KS
Šmihel zagotovo organizirali v marcu tudi
prihodnjo zimo.

Po smučanju na parkirišču pod smučiščem še skupinska slika. Seveda smo morali
pred odhodom poskušati dobrote, ki so jim mnogi prinesli s seboj. Ja za tovrstno
logistiko krajani, udeleženci izleta, res lepo poskrbijo. V začetku smo jih še morali
vzpodbujati, sedaj je to že ''normalno''

IZLET KRAJANOV V GORIŠKA BRDA
13. 06. 2015; obiskali smo kočo na Sabotinu, kjer smo si lahko privoščili malico, ogledali
muzej in rove iz 1. svetovne vojne, nato je sledila degustacija vin na gradu Dobrova,
ogled briške poroke, ogled tržnice ob prazniku češenj in večerja z degustacijo vin na
kmečkem turizmu - TURISTIČNA KMETIJA PRI RJAVČEVIH v Šempasu.

Na Sabotinu

Vas Šmartno

V vinski kleti in na turistični kmetiji
december 2015
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IZLET V ADVENTNO LJUBLJANO 05. 12. 2015
Prepričali smo se lahko, da je res Ljubljana
postala turistična prestolnica, saj smo srečevali mnoge skupine tujih turistov, ki so
z nami odkrivali čare adventne Ljubljane
in Plečnikovih mestnih arhitekturnih
stvaritev
posredujemo vam slike z adventnega
izleta v Ljubljano, kar je za nas pripravil
Karel Kapš. V imenu vseh udeležencev se
mu zahvaljujemo.
Za naslednje leto, prvo adventno soboto,
gremo v eno od avstrijskih mest. Ali bo to
Salzburg, za kar je bilo največ predlogov ali
kaj drugega pa še vidimo,...

Slikovni utrinki izleta v Ljubljano

Na koncu smo bili odlično postreženi v zidanici Opara

Prednovoletna okrasitev
kraja
Prednovoletna okrasitev kraja. Letos smo
okrasitev nadgradili še z več svetlobnimi
zvončki. Lučke lahko v večernem in nočnem času občudujemo že od 01. 12. 2015.
Če že nismo med prvimi po urejenosti cest
in pločnikov v MO NM smo vsaj v okrasitvi
kraja.
Svetlobni zvončki so postali naš prepoznaven
simbol, kar nekako simbolizira eno najstarejših
župnij na Dolenjskem, našo župnijo Šmihel
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Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Črna točka kraja

Nedokončan ''Cvetanov'' objekt. Že vrsto let čaka neke vrste speča Trnuljčica
na princa z denarjem, da jo prebudi in vdihne življenje.

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

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.
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PRISTNO SRCE
Šmihela
Portreti naših krajanov PRISTNO SRCE ŠMIHELA
Naš cilj je, da se s portreti naših
krajanov in 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 štirimi leti smo vam v našem
lokalnem glasilu Šmihelčan, pod
rubriko Široko srce, predstavili
razna društva, organizacije in
posameznike, ki delujejo humanitarno, potem športnike, predlani glasbenike in kulturnike
lani pa podjetnike in uspešne
managerje. Letošnja rdeča nit
Šmihelčana pod naslovom PRISTNO SRCE
Šmihela je predstavitev krajanov, ki so pravi
Šmihelčani, krajani, ki se niso tako kot velika večina nas
ostalih, priselili v Šmihel..
V nadaljevanju vam predstavljamo le del naših krajanov s
pristnim šmihelskim srcem.

Marija Gliha
Živi starem delu Šmihela, na hišni
številki 13, že vse od rojstva, torej od
leta 1941.
Razgovor z njo nam odpira vrsto zanimivih
podatkov o našem kraju in seveda o njeni
družini.
Med razgovorom naju je popeljala skozi
daljno zgodovino kraja in njene rojstne
hiše. Ali ste morda vedeli, da je lipa, ki
raste pred hišo stara že preko 600 let? Pa
ne le to, do leta 1968 je bila zaščitena. Bila
je ponos kraja. Njena zgodba odmiranja
in sušenja se je začela, ko se je izvajala
kanalizacija preko Šmihela in so gradbena
dela poškodovala korenine. Usodo pa
ji je zapečatila strela, ki jo je pred 10. leti
preklala. Predlani so jo gasilci, zaradi nevarnosti, da jo prvi večji vihar podre, obrezali.
Zgodba lipe pa je povezana z zgodovino
Marijine rojstne hiše. Po izročilu njenih
prednikov se je leta 1300 v Šmihel preselila
družina mongolskih konjenikov, ki je na
lokacije njihove hiše postavila skromno
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domovanje in zasadila lipo. Še vedno je
stena objekta, ki je locirana proti cesti, iz
velikih kamnitih blokov, postavljenih v teh
časih, kar pomeni, da so znali tedaj dobro
graditi. Že nekaj stoletij pa je v lasti njenih
prednikov. To je bila prva hiša v Šmihelu.
V tej hiši se je rodil tudi njen oče Franc Ude,
ki je delal kot furman in tako s konji opravljal vse vrste prevozov in poljskih del. Kot
mladi gospodar je Franc leta 1935 prevzel
kmetijo. Tedaj so živeli zelo skromno, ker je
bila kmetija majhna. Zaradi gospodarske
krize po prvi svetovni vojni je njen stari
oče moral za preživetje številne družine s
hčerko Ano v Ameriko.
Po 2. svetovni vojni so v tako imenovani
agrarni reformi dobili nekaj dodatne kmetijske zemlje. Med drugim tudi travnik na
Košenicah in pridelali so lahko toliko, da se
je družina nekako lažje preživljala.
Marija, je hodila v osnovno šolo v Šmihelu
in po tem v nižjo gimnazijo v Novem
mestu. Kot štipendistka Novoteksa je
obiskovala tekstilno šolo v Kranju, ki pa je
zaradi bolezni ni dokončala. Zaposlila se je

v Novoteksu in v njem delala do upokojitve leta 1991.
Moža Rudija je spoznala v kinu med gledanjem romantičnega, in kot pravi Marija,
jokavega filma, zato je njeno hlipanje
pritegnilo, na sosednjem stolu sedečega
mladega frizerja Rudija, ki ji je kavalirsko
ponudil ramo za tolažbo in spremstvo do
doma. Iz te zgodbe in ljubezni je prišlo do
poroke in do dveh otrok, Mirjane in Roka.
S skupnimi močmi sta si v hiši, ki sta jo
dogradila, uredila obrt. Poleg moškega
frizerstva, kar je vodil Rudi, sta uredila za
Marijo tudi ženski frizerski salon. Ker Marija
ni hotela zapustiti Novoteksa, sta oddajala
ta del lokala v najem.
Marija nam je zaupala, da je do upokojitve
samo delala, v službi in doma, in da ni bilo
časa za njene hobije, kot so potovanja in
branje knjig. Kljub temu je marsikatero
uro noči, na račun spanca, prebirala
knjige. Potovanja pa so prišla na vrsto po
upokojitvi. Enkrat letno je od tedaj na popotovanjih po tujini. Vsakič vzame s sabo
drugega vnuka.

P RI S T N O S RC E Š m ih ela
Izvedeli smo tudi, da so bili Šmihelčani
zelo povezani med sabo in dobri prijatelji.
Življenje v Šmihelu je bilo vedno lepo,
posebno v sedemdesetih in osemdesetih
letih, ko so imeli pri roki trgovino, mesarijo,
pekarno, pošto in seveda gostilno, ki še
edina deluje.
Marija želi vsem krajanom Blagoslovljene
Božične praznike in Srečno novo leto 2016!
M.Š.

Ude Franc s svojima konjema orje njivo na lokaciji nad Cvetanovim trgovskim
objektom, kjer je danes vse pozidano

Poročna fotografija mlade Marije in
Rudija iz leta 1968

Pogled na šmihelsko šolo in internat, ko ni bilo še asfalta in tudi ne viadukta,….

Karel Kapš
Živi na Krajčevi 42, zraven svoje rojstne hiše na Krajčevi 44, prej Regrča
vas 146, oziroma še prej Regrča vas
12.
Povedal mi je, da njegova mama izhaja iz
stare šmihelske družine Erpič, ki je nekdaj
živela v sedanji Burgerjevi domačiji, ki je
bila pred kratkim porušena, oče pa izhaja
iz Potokov pri Rožnem dolu v Beli krajini.
V Regrčo vas 12 so se starši preselili kmalu
po rojstvu Karla, že leta 1952, na takratno
Jeričevo kmetijo, k ostareli mamini teti,
brez bližnjih sorodnikov za katero sta
potem skrbela vse do njene smrti. Po tetini smrti je kmetijo dobila mama, ker pa
kmetija ni bila dovolj velika za preživljanje

je oče ostal v službi, mama pa je skrbela
za otroka in delala na kmetiji. Oče, ki je bil
izučen vrtnar se je že kmalu po prihodu
v Regrčo začel ukvarjati z vrtnarstvom,
čeprav ves čas do upokojitve (in še potem)
samo kot dopolnilna dejavost na kmetiji.
Delo na kmetiji in vrtnarska dejavnost
doma je zaznamovala Karlovo mladost.
Kot mi je povedal je vsake počitnice
prodajal proizvode z domače vrtnarije na
novomeški tržnici, kot pomoč staršema, pa
tudi za žepnino za svoje potrebe.
Po končani osnovni šoli v Šmihelu in gimnaziji v Novem mestu se je odločil za študij
elektrotehnike v Ljubljani. Po diplomi se je
zaposlil v takratni Iskri v Novem mestu,
kjer je preživel polovico svoje delovne

dobe, drugo polovico pa je oddelal na
Pošti Slovenije, v PE Novo mesto, kjer se je
konec leta 2012 upokojil.
Karel mi je povedal tudi nekaj zanimivih
podrobnost o nastanku sedanje Krajčeve
ulice. V začetku sedemdesetih let, ko so se
povečale potrebe po gradbenih parcelah
je bil tudi za Šmihel in Regrčo vas izdelan
urbanistični načrt. Novogradnje so bile
narisane tudi na Kapševi kmetiji, kar je
starša v začetku močno prizadelo. Kasneje
sta se z novo nastalo situacijo sprijaznila
in sta večji del kmetijske zemlje prodala.
Ostalo je samo nekaj vrta za vrtnarijo in
sadovnjak okoli domače hiše. Za večino
nepoznana lastnost Krajčeve ulice je ta,
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da so skoraj vsi, ki so gradili hiše v tej ulici,
kupili zemljo od Karlovega očeta.
V tem obdobju intenzivne individualne
gradnje si je ob pomoči staršev, skupaj
z ženo Jožico, postavil na domači zemlji
hišo tudi Karel, ki je postala topel dom
za Davida, Rebeko, Tadeja in Manco. Na
mestu nekdanje vrtnarije pa so si v začetku tega stoletja postavili svoje hiše tudi
trije otroci. Karel rad pove, da je njegov
drugi poklic gradbeništvo, saj je pomagal
pri obnavljanju stare hiše doma svojim
staršem, potem je veliko del opravil sam
pri svoji hiši, veliko pa je sodeloval tudi pri
novogradnjah otrok.
So pa bili časi gradnje danes in takrat ko se
je gradila Krajčeva ulica bistveno drugačni.
Gradbišče Krajčeve ulice je bilo komunalno neopremljeno zemljišče in smo vso
komunalno infrastrukturo zgradili sami.
Nekaj smo prispevali v denarju, veliko pa
smo opravili sami ob dobri organizaciji in
vodenju zdaj žal že pokojnega predsednika KS Alojza Kočevarja.
Sedaj ko je Karel v pokoju je načel čas za
nekatere hobije, ki so bili prej na stranskem
tiru. Zopet se več ukvarja s fotografijo, z
ženo pa si najdeta čas za izlete v naravo
in kakšno potovanje. Pravi da na novo
odkrivata Gorjance, dragoceni biser v naši
bližini, ki ga premalo cenimo. V srednješolskih letih je tekmoval v šahu, sedaj pa
si vzame čas za dobro partijo s katerim
od vnukov. Sicer pa mu ob 13 vnukih (11
jih živi na Krajčevi!) prav gotovo ni nikoli
dolgčas.
Vsem krajanom želi blagoslovljene božične praznike, v letu 2016 pa veliko razumevanja med prebivalci naše KS, saj bomo le
složni lahko dosegli zastavljene cilje.
M.Š.

Pogled na Košenice iz Kapševe vrtnarije (okoli 1966)

Karel in Jožica pri poroki na Kapitlju
leta 1975 (poročil ju je nekdanji prošt
J. Lap)

Jesenska in zimska čira-čara, katero
je Karel postavil z vso ljubeznijo za
njegove vnuke

Karel ob partiji šaha z vnuki
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Anica Grahek
Rojena je bila leta 1927 kot najmlajši otrok v znani šmihelski družini
Burgar.
Gospa Anica se svoje mladosti rada
spominja:
Naša desetčlanska družina je živela v hiši
nad potokom Težka voda. V šoli smo ulico
imenovali Pankrt gasa . V tistem času smo
današnja glavno cesto imenovali Damen
gasa, Cvetna ulica pa je bila današnja
Bajčeva ulica. V Šmihelu je bila takrat tudi
trgovina, pa mesnica in pošta in seveda
gostilna.
Očeta sem izgubila kmalu po rojstvu, pri
10. Letnih pa mi je umrla še mama. Zame
je skrbela najstarejša sestra, ki je bila takrat
že poročena. Kljub težkim razmeram je
bilo za otroke življenje lepo. Saj smo se veliko družili, se igrali in zganjali vsemogoče
vragolije.
Pred 2. Svetovno vojno sem obiskovala
dekliško šolo, ki so jo vodile nune (sestre
de Noter Dame). V današnjem Baragovem
zavodu so bile poleg dekliške osnovne

šole še meščanska, trgovska in gospodinjska šola. V razredu nas je bilo 30 učenk. Pri
nunah sem končala 6 razredov dekliške in
2 razreda meščanske šole. Leta 1941 sem
se začela učiti za šiviljo, uk sem zaključila
leta 1944. Po zaključnem izpitu sem morala oditi na delo. Na »tabrh« smo hodili na
Kmetijsko šolo, kjer smo pobirali pridelke,
grabili listje in mrvo. Vedno smo dobili za
malico kruh in pitjot.
Med vojno so se vojaki menjavali. Najprej
so prišli Italijani, nato Nemci, pa tudi
Mongoli. Za vojsko smo morali kopati
»šicen grabne«.
Po vojni sem se zaposlila v Industriji perila
in bila tam trinajst let.
Lepe spomine imam na delovanje v šmihelskem Kulturnem društvu, ker smo bili
zelo dejavni smo gostovali s svojim predstavami po celi Dolenjski. Prepevala pa
sem tudi v pevskem zobru pod vodstvom
Ludvika Ahačiča in v cerkvenem zboru, ki
ga je vodil Pavle Žagar.
Poročila sem se z Belokranjcem Jožetom
Grahkom, rodila sta se nama dva otroka.
Zgradili smo si hišo Ob Težki vodi, v kateri

živim sama že šest let. Domači me pogosto
obiščejo, zelo vesela sem tudi obiskov pet
vnukov in treh pravnukov.
Kljub letom in različnim tegobam prihajam
vsako sredo peš na srečanje skupine
Korenine, vsako jutro pa se starimi sosedi
dobimo ob kavici.
A pešačenje je po naši zelo prometni ozki
ulici postalo zelo nevarno, zato najbolj
pogrešam pločnik.
Pripravila
Fanika Avbar

Marija Novak
Rojena Zamida leta 1935 v Irči vasi. Zgradila sva si hišo Ob Težki vodi, rodila
V družini smo bila tri dekleta. Živeli smo
v majhni hišici nad Težko vodo. Zaradi
očetove bolezni in prostorske stiske
smo bile dekleta večkrat pri stari mami
v Irči vasi. Oče je tako kmalu umrl,
mama pa je doživela 89 let.
Šolo sem obiskovala v Šmihelu, pri
sestrah de Notre Dame v Šmihelu, nato
v Osnovni šoli Šmihel. Ker smo z mamo
težko živeli, sem se po šoli takoj zaposlila v Industriji perila, kjer sem delala
devet let, nato sem odšla v Novoteks in
tam ostala do upokojitve.
Poročila sem se leta l965 z Alojzom
Novakom z Jablana pri Mirni peči.

sta se nama dva sinova.
V tistih časih je bilo več druženja med
sosedi, tudi otroci smo bili vedno
skupaj. Največkrat smo se zbrali na
Štravsovem vrtu ali pri Travižanovih.
Ob nedeljah pa smo veselo prepevali.
Danes se družimo pri nas, saj pridejo
vsako jutro sosedje k meni na kavo in
klepet.
V mesto ali po opravkih se odpravim
najraje peš, zato si najbolj želim, da bi
zgradili pločnik po ulici Ob Težki vodi.
Pripravila
Milena Šinkovc
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Vladimir Burger
Rojen 1946 v Šmihelu
Rodil sem se v družini, kjer je bilo šest
otrok, dve sestri in štirje bratje, bil sem četrti otrok. Ker je bilo doma veliko dela , sem
kot otrok hodil v vrtec v bivšem internatu,
danes Baragov zavod.
V Osnovno šolo sem hodil v Šmihel vseh
osem let, takrat se je začela osemletka, prej
je bilo samo pet razredov osnovne šole. Po
končani šoli sem šel na Kmetijsko šolo in jo
uspešno končal. Po končani šoli sem moral
k vojakom. Ko sem prišel domov sem se
posvetil kmetovanju. Z nakupom traktorja
sem si delo na kmetiji olajšal, vendar sem
kmalu ugotovil, da z majhno kmetijo ne
moreš preživeti, zato sem se zaposlil.

Poročil sem se, rodili so se štirje otroci. Ker
je bilo v rojstni hiši malo prostora, sva si
z ženo sezidala na dvorišču novo hišo v
kateri živimo še danes.
Kmetovanje smo čisto opustili, imamo pa
velik vrt in njivo na kateri pridelamo vse,
kar potrebujemo. V delu uživam, saj sem
od nekdaj navajen delati in res ne morem
sedeti križem rok. Včasih to vnemo do
dela zaustavi kakšna zdravstvena težava.
Nekoč je bilo v Šmihelu le nekaj hiš, ostalo
pa so bili travniki in njive. Danes Šmihel
šteje veliko prebivalcev in najbolj pogrešam dobro trgovino, saj se moraš po večjih
nakupih odpeljati z avtom.
Pripravila: Milena Šinkovc

Alojz Gačnik
Pod obrobjem gozda leži vasica
Boričevo, kjer živi najstarejši
sokrajan Alojz Gačnik, in kjer se
kmetija po domače imenuje pri
Stražanovih.
Tu se je rodil leta 1933. Njegov stari oče
je prihajal od domačije Gačnik, ki je bila
nekoč velika kmetija na Boričevem.
Otroštvo je preživljal v domačem kraju.
Izšolal se je za čevljarja in delal kot
pomočnik v Novem mestu. Leta 1952
je odšel k vojakom v Makedonijo, kjer
je bil leto dni, nato so ga premestili v
Beograd. Po vrnitvi iz vojske, se je zaposlil v Novoteksu in Opekarni. Delal je
tudi v Ljubljani v tovarni nogavic do leta
1960. Imel je veliko željo za delo v tujini.
Leta 1960 je odšel v Nemčijo in se zaposlil v kovinski industriji. Zadnjih 25 let
dela v Nemčiji je vztrajal v avtomobilski
industriji, kot kontrolor za avtomobilske
dele. V Nemčiji je leta 1965 spoznal tudi
svojo bodočo ženo Štefko, ki je prihajala
iz Črne na Koroškem in sta se leta 1968
poročila. V času bivanja v Nemčiji, se je
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rad vračal domov k svojim sorodnikom
in v vasico Boričevo, kjer sta si z ženo
Štefko je ustvarila hišo. V letu 1996, se je
upokojil in od takrat se za stalno priselil
v svojo rodno vas Boričevo. Pred dobrim letom je hudo zbolel za rakom na
želodcu, ampak je ozdravel in ima polno
optimizma v sebi za naprej. Sadovnjak
mu daje moč in voljo, saj zelo rad uživa

v njem, kjer ima zelo veliko jabolk, sliv,
hrušk, breskev, malin…
Z ženo Štefko uživata v lepi naravi na
Boričevem, kjer sta skupaj srečna in
tako bosta ostala še na mnoga leta, saj
ju druži skupna pozitivna energija.
Brigita Juršič

P RI S T N O S RC E Š m ih ela

Milena Štravs
Rojena Mrvar leta 1931 na
Boričevem
V družini je bilo devet otrok (tri dekleta in
šest fantov). Živeli smo na veliki kmetiji,
dela je bilo veliko, zato smo morali poprijeti za delo tudi otroci. Med vojno so
prihajali v vas partizani, večkrat je šla čez
Boričevo nemška ofenziva in takrat smo se
vsi vaščani skrili v velbano klet v naši hiši.
Po vojni je bila kmetija zaplenjena, ostala
je samo ohišnica, očeta pa so zaprli. Bil je
eno leto v zaporu in takrat smo otroci trdo
delali.
Osnovno šolo sem obiskovala pri sestrah
de Notre Dame v Šmihelu, nižjo gimnazijo
v Novem mestu, nato pa sem končala
ekonomsko šolo.
Zaposlila sem se na Kmetijskem posestvu
Zalog, nato v Novolesu, nazadnje v Krki,

kjer sem službovala devetindvajset let do
upokojitve.
Poročila sem se s Šmihelčanom Jožetom
Štravsom. Rodila sta se nama dva otroka.
Najprej smo stanovali v stari Štravsovi hiši,
potem pa sva si z možem zgradila novo
hišo Ob Težki vodi, v kateri pa danes živim
sama, ker mi je pred dvema letoma umrl
mož. Imam pet vnukov, ki me pogosto
obiskujejo.
Rada se spominjam življenja v Šmihelu
nekoč, takrat je bilo v Šmihelu samo nekaj
hiš, danes pa je zelo pozidan. Včasih, ko
še ni bilo vodovoda, smo vodo nosili iz
»štirne«, ki je je bila pri Erpičovi hiši. Perilo
pa smo ženske v Šmihelu hodile prati na
potok. Včasih v Šmihelu ni bilo tako prometno, kot je danes in ker je danes promet
po Šmihelskih ulicah zelo gost, pogrešam
pločnike.
Pripravila: Milena Šinkovc

NOTRANJI NEMIR
Jutranja rdeča zarja zažari,
nemirno srce prebudi.
Kam, srce, kam?
Na Gorjance in še kam!
Shojena pot se strmo vije,
se v gorjanskem gozdu skrije.
Pod skalo Gospodična žubori,
njen šum te oživi in
njena voda okrepi.
Dan tu je vedno lep,
še tistemu, ki je za naravo slep.
Duh zemlje, vode in lesa
začara vsakega.
Tu Škratje in Gospodične smo vsi,
kar nas iz doline gor hiti.
Za zdravje skrbimo,
zato v strmino hitimo.
Ko domov se vrnemo,
se v vsakdan povrnemo.
Je duša zadovoljna res,
zaužila gorjanskih je čudes.

Tone Progar

PONOSNA GORA
Zastrla si mi pogled na dolino,
ko si razprla svoje lepote krila.
Zastrla si mi pogled v dolino,
ko si zajadrala v višine neba.
Kot kraljica planin in gora
sediš na skalnem previsu,
bdiš nad življenjem kraljestva,
molčeča strmiš v globino dolin.
Kako lepo te je videti,
kipiš iz doline,
kako lepo te je videti,
ko kipiš visoko v nebo.
Ponosna gora, gora vseh gora,
ljubim te in hrepenim po tebi,
srce miru mi ne da,
neprestano vleče me k tebi.
Tone Progar
december 2015
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Res se je zgodilo!

T

iste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil
Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz
Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše
in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili
dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni
bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne
bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v
jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu
na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,1-14).

Leta 1223 je sveti Frančišek Asiški prvič postavil jaslice, da bi še bolj
otipljivo videli in začutili, v kakšnih razmerah se je rodil Jezus.
In prav tako na otipljiv in razumljivo človeški način opiše
Evangelist Luka kdaj je prišlo do tega velikega in pomembnega dogodka za celotno človeško zgodovino.
Ni bilo le v preteklosti, nekoč, da sploh ne moremo
definirati kdaj in kako. Zgodovinsko opredeljen je
čas, kraj in način kako se je vse to zgodilo.
Vsako leto na božič slavimo trenutek, ko se je Bog
odločil poseči v človeško zgodovino. Ta prvi božič
se je zgodil čisto tiho in neznano za ves ostali svet: o
njem se ni slišalo ne v celotnem takratnem Rimskem
cesarstvu, niti ne v Jeruzalemu. In še danes se pravi božič
dogaja tiho, v nas samih, v naših srcih, brez velikega razglašanja.
Mali Bog prihaja na svet in se naseljuje v človeška srca, da jim prinaša
odpuščanje, mir, prijateljstvo in ljubezen. Prišel je zato, da v prazne, suhe in
onemogle duše zaseje veliko drevo vere v njegovo navzočnost v današnjem svetu. Tudi, če se vsepovsod po svetu
zdi, da vse bolj zmaguje zlo, on kljub vsemu prinaša vse tisto kar premaguje vse slabo na svetu. On vse to lahko
zasadi tudi v naših srcih, če mu dopustimo.
V božični noči se ni težko odpreti malemu Jezusu, ki prihaja, da ponovno preseneti, obdaruje in razsvetli ta svet.
To pa lahko doživijo le tisti, ki ga pričakajo s čistimi in odprtimi srci. Poklonimo mu lahko našo majhnost, grešnost
in preprostost in tega se najbolj veseli. Ravno to želi razsvetliti s svojim prihodom. Razsvetliti želi vse naše temine,
bolezni, razočaranja, pomanjkanja, prepire na osebni, državni in svetovni ravni. Prav zaradi vsega tega se nam
dogaja ta skrivnostna božična noč. Vsak, kdor želi in je pripravljen, lahko občuti to veliko in ljubečo Božjo dobroto
do človeka.
8. decembra letos je papež Frančišek v Rimu začel sveto leto Božjega usmiljenja, na 3. adventno nedeljo pa smo
ga z raznimi slovesnostmi začeli po celem svetu z namenom, da bi začutili, da je Bog usmiljen in da je njegova
Ljubezen večja od vseh naših grehov. Bog nas ima rad in nas ne obsoja. Leto Božjega usmiljenja vabi vse kristjane,
da sprejmejo to Božje usmiljenje. Povabljeni smo k spovedi, tudi tisti, ki že dolgo niso bili, ki jih je tega strah, naj jih
tega ne bo strah, ker jih tam čaka usmiljen Oče. Srečajmo se pred božičem z Usmiljenim Očetom, ki bo odstranil
iz naših duš vso navlako, ki nam onemogoča, da bi v resnici začutili Boga in dopustimo, da nas novorojeno Božje
Dete popelje k dobroti, pravičnosti, ljubezni …
Blagoslovljen božič in srečno v novem letu vam želim!
Igor Stepan, župnik
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Kulturni kotiček Osnovne šole Šmihel
Šola v sožitju z Novim mestom
Osnovna šola Šmihel je s svojo 151-letno bogato dediščino vpeta v lokalno
skupnost in novomeški utrip. Z inovativnimi pristopi poučevanja pri učencih
spodbujamo široko znanje, ki je trajno in uporabno za življenje. Tovrstna prizadevanja so v šolskem letu 2014/2015 botrovala številnim dosežkom učencev na
tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih. Izredno smo ponosni na laskavi
naziv najuspešnejše šole v tekmovanjih iz znanja in priznanje, ki ga je ravnateljici mag. Ireni Hlača in učencem podelil novomeški župan Gregor Macedoni.
Tudi letos smo se aktivno vključevali v različne humanitarne akcije v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa in z našim prispevkom pomagali
ljudem v lokalni skupnosti. Prav tako smo krepili medgeneracijsko vez z obiski
učencev v Domu starejših občanov ter nastopi učencev na tradicionalnih
srečanjih starejših krajanov. Najbolj pa smo medgeneracijsko druženje oplemenitili s skupnim pohodom v okviru akcije ŠPORT ŠPAS, kjer smo združili športne
aktivnosti z zgodovinsko noto.
Naš primaren fokus je usmerjen v vsakega posameznika, zato na šoli posebno skrb namenjamo tudi romskim učencem, ki jih je vsako leto več. V okviru
UNESCO projekta smo na šoli v mesecu aprilu organizirali nacionalni projekt
Približajmo se romski kulturi. Gostili smo osnovne in srednje šole iz dolenjske
in posavske regije. Udeležencem smo v obliki delavnic in z obiskom romskega
naselja predstavili naše bogate izkušnje na področju medkulturnega dialoga.
Zavedamo se, da je za uspešno delovanje šole in uresničitev ciljev in vizije nujno
potrebno kakovostno sodelovanje vseh treh členov pedagoškega trikotnika,
zato z namenskimi aktivnostmi skrbimo za kakovost sodelovanja s starši ter
našo strokovno rast.
V jubilejnem letu Novega mesta je zaživel šolski projekt Šmihci živimo Novo
mesto, s katerim smo povezali dve pomembni obletnici, in sicer 151-letnico
naše šole in 650-letnico Novega mesta. Sklepno dejanje je bila slovesna prireditev s pomenljivim naslovom Krka sanjava se poigrava, kjer so učenci izrazili
svojo ljubezen do šole in Novega mesta z različnimi glasbenimi priredbami,

Iz leve, športnik šole Domen Šetina, ravnateljica
mag. Irena Hlača, naj učenec Jon Judež in
športnica šole Maša Kočevar. Šolsko leto 2014-15

literarnimi umetnijami in likovnimi deli in tako na
svojevrsten način udejanjili sporočilnost slogana
Novo mesto piše prihodnost.
zapisala učiteljica Mojca Klobučar

december 2015

35

Literarni utrinki učencev Osnovne šole Šmihel
KRKI

Moje mesto

Voda čista je, zelena,
reke, ki krog nas hiti.
Vsem nam, ki ob njej živimo,
stran odnaša vse skrbi.
Teci Krka, teci daleč,
hitro vrni se nazaj.
Ti povej mi, če je danes,
kje drugje še takšen raj.
Novo mesto čuvaš sama,
Ljudem pomembna si zelo.
Naš zaklad boš in tolažba,
kadar nam bo vsem težko.
Ti že tečeš tu stoletja,
Videla si mnogo že.
Vsem si tiho šepetala,
slišal pa te ni nihče.
Hraniš naše vse spomine,
in hranila jih boš še.
Pričaj ti o naših časih,
ko od nas ne bo živ več nihče.
Pija Kapš, 9.r

Dolenjska lepotica

Ko reka Krka žubori,
pesem se v mojem srcu rodi.
Novo mesto je raj zame,
vedno rada tu nahajam se.
Tukaj otroci se smehljajo,
veselo igro se igrajo.
Vodnjak pa pesem si prepeva,
ki že leta nam srce ogreva.
Kdo ve, morda pa še več ve
in budno pazi, da ne izgubimo se.
Vedno tukaj bom ostala,
nikamor drugam se odpeljala.
Marija Judež, 6. r

Hana Klemenčič, 7.r

Oda Krki
Naša lepotica si,
Krka, ti res zlata si.
Viješ se po svojih okljukih
in dih zastane mi ob trenutkih.
Saj, ko pogledam v tvoje globine,
presune pogled me na tvoje vrline.
Ti daješ nam moč
in kažeš nam pot
do lepše prihodnosti
naših otrok.
Nina Selak, 9. r
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Zakaj pišem to pesem?
Pišem jo za reko sijočo,
v soncu pojočo,
ki se lesketa,
zelena je vsa.
Je čista lepotica,
opazuje jo drobna ptica,
imenovana sinica.
Gleda Krko vihravo,
zraven pa čudovito planjavo.
Ta planjava je Novo mesto žareče,
ki vsem Dolenjcem prinaša
velik ponos ter veliko sreče.

Krki
Krasna si, Krka novomeška,
v tebi skriva se lepota nebeška.
Izviraš iz globoke jame,
ko v vsej lepoti se prikažeš zame.
Pri tebi labodi so našli svoj dom,
od tebe poslovila se nikoli ne bom.
Ko sonce zaide za goro,
se zvezdni odsevi v tebi svetlikajo.
Urška Može, 9. r
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Okulistični pregledi | Operacije oči | Optika
Kettejev drevored 32, 8000 Novo mesto | Tel: 07 332 41 44, GSM: 041 389 529 | www.preskar.si

PAGRAS

Srečno 2016!

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

Srečno 2016!

LABTIM D.O.O.
LABTIM LABORATORIJSK A OPREMA D.O.O.
OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 12
1100 LJUBLJANA
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IZOPOKS d.o.o.

Zaključna gradbena dela
Prvomajska 15, 1000 Ljubljana, Slovenija

Želimo vam
srečno 2015!
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digitalni tisk, oblikovanje, prelom

ART 32 d.o.o.

ŠPES, grafični studio, Novo mesto
07 338 0 338
041 722 801
info@spes-co.si

Voščimo vam vesele božične praznike in
srečno novo leto 2016!

Srecno novo leto 2016!
december 2015
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Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2015
vam želi

ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
40
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FA-ST

gradbena in montažna dela

Želimo

vam srečno
2016

6

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

PRIMATRON
Leopold Pungerčar S.P., TREBNJE
MIRNSKA C. 21 TREBNJE

Srečno 2016!
december 2015
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Srečno 2015!

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

Vesele božične praznike in vse
dobro v letu 2016!

Srečno 2016!
KRAMARIČ d.o.o.
KRAMARIČ IZOLATERSTVO IN STAVBNO KLEPARSTVO,
NOVO MESTO, D.O.O.
KAPITELJSKA ULICA 8, 8000 NOVO MESTO

Srečno 2016!
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Tudi vam želimo
srečno novo leto
z novimi okni.

.

.

ROLETARSTVO BAYER d.o.o.,
košenice 34, 8000 novo mesto

TEL +386 7 3080210 l GSM +386 40 202 868
INFO@ROLETARSTVO-BAYER.SI l WWW.ROLETARSTVO-BAYER.SI
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Obvezna je primerna obutev,
toplo oblačilo in svetilka.

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

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

z baklami in svetilkami
ki bo v soboto, 26. 12. 2015
s pričetkom ob 17. uri,

Božični pohod
na Boričevo

