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Želimo vam,
da bi se vam uresničile vse želje,
pričakovanja in sanje, tudi tiste,
ki ste jih postavili visoko nad oblake.
Srečno!
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Sporočilo krajanom
Spoštovane krajanke in krajani, velikokrat člani Sveta KS Šmihel prejemamo pisne in ustne pobude za reševanje problemov, ki jih zaznavate v kraju. Seveda posredujemo zahtevke na ustrezne izvajalce in firme koncesionarje, ki so zadolžene za vzdrževanje določenih
infrastrukturnih in drugih zadev, ki se nas tičejo. V skladu z dogovorom z njimi, pa lahko pot reševanja skrajšamo, tako, da pozivamo vse,
da jim direktno javite napako. Prilagamo vam nekaj najpomembnejših naslovov izvajalcev gospodarskih javnih služb in odgovornih oseb:
• Oskrba s pitno vodo, Komunala Novo mesto, g. Iztok Zorko, 07 39 32 576; istok.zorko@komunala-nm.si ;
• Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, Komunala Novo mesto, g. Ilar Igor, 07 39 32 488;
igor.ilar@komunala-nm.si;
• Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, Komunala Novo mesto, g. Simon Štukelj, 07 39 32 564 simon.stukelj@komunala-nm.si;
• Vzdrževanje občinskih cest, CGP Novo mesto, Anton Hrastar, 041 624 591 in Mestna občina Novo mesto, Mirko Grahek, 07 3939 207
mirko.grahek@novomesto.si ;
• Urejanje javne razsvetljave, ELEKTRO GREGORIČ D.O.O., 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 2018 vam želimo vse najlepše in veliko pozitivizma. Tudi pri našem
delo je najpomembnejši optimizem, da sledimo našim »sanjam« in poslanstvu ter poskušamo vgraditi kamenček v mozaik
kvalitete bivalnega okolja ter zagotoviti vsaj delček tistega, kar najbolj pogrešate.
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Poročilo o problematiki KS Šmihel in
zaznamovanih dogodkih kraja v letu 2017
Tudi v letu 2017 smo si zadali
za prioritetno nalogo reševanje
največjega problema našega
kraja, urejanje slabe cestne
infrastrukture, saj smo skoraj
brez pločnikov in v nekaterih
delih brez javne razsvetljave.
Vzrok temu so projekti, ki se
ne uresničijo. Bodisi, da so to
projekti Mestne občine Novo
mesto, zadolžene za občinske
ceste, javno razsvetljavo in
pločnike ali Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo
(DRSI), ki skrbi za državne
ceste.
V mislih imamo predvsem Šmihelsko cesto. Najbolj pereč problem našega kraja
zagotovo trenutno ostaja še naprej slab
in nevaren dostop do osnovne šole, ker
ni urejenih pločnikov za varno pešpot,
kakor tudi neurejenih parkirišč, saj so
starši zaradi tega prisiljeni otroke voziti v
šolo z avtomobili. Vsi tisti šolarji, ki pa se
vozijo z avtobusom, in jim mora zaradi
neurejenih avtobusnih postajališč avtobus ustaviti kar na cesti, pa so zagotovo
tudi izpostavljeni tveganju.
Neurejena ostaja tudi okolica pokopališča z zelo malo parkirišči. Ob vsakem
pogrebu so zaparkirani okoliški travniki.
Kot kaže, kljub več kot 10 let staremu
odloku o ustavitvi pokopov v Šmihelu,
le-ti potekajo in bodo zagotovo še potekali tudi v prihodnje. Zaradi tega smo
že pred leti zahtevali tako od občine,

kakor tudi od Komunale Novo mesto,
da se uredijo parkirišča na desni strani
ceste. Le nekaj parkirišč, ob vstopu na
pokopališče, nikakor ne zadošča. Projekt
izgradnje parkirišč in avtobusnega
postajališča, ki je bil že pripravljen, se
je zaradi nove Šmihelske ceste, ki gre v
manjšem delu čez te površine, trenutno
ustavil?! Se pa kot kaže intenzivno pripravljajo novi, kar lahko razberete iz prispevka kabineta župana v nadaljevanju.
Kraja Škrjanče in Boričevo sta brez kanalizacije. Mrvarjev hrib (Urbanje), kjer so
prodane in v večini tudi naseljene hiše,
ima izdelano tlačno kanalizacijo, zato
dajemo pobudo že dlje časa, da bi vsaj
Škrjanče lahko priklopili nanjo.
Problem ostaja še naprej nedokončani
Mrvarjev hrib - občina ne pride naproti,
da bi propadlemu projektu pomagala
pri novem OPPN-ju, izpeljala projekt
do konca, brezglavo pa sprejema nove
OPPN-je, po katerih ni povpraševanja
(npr. Košenice). V projektu je predvidena

tudi trgovina, ki je nadvse potrebna
v tem delu mesta. In ravno to je drugi
največji problem našega kraja. Po
mnenju krajanov pa je problem, da v
kraju poleg večje trgovine, ni ne pošte,
ne banke. Glede na to infrastrukturno
problematiko smo dejansko ''nerazviti
jug'' mesta. Vse krajani naprošamo, da
se v obliki ''civilne iniciative'' povežemo,
in da nam pri tem pomagate.
V okolici Sv. Roka, v sosednji KS Regrča
vas, se gradi nekontrolirano, s slabo
in ne zagotovljeno infrastrukturo.
Kamionski promet do tega hitro rastočega naselja poteka v večini po lokalnih
cestah, ki niso primerne, so preozke in
neutrjene. Nastaja naselje, sicer s pripravljeno urbanistično zasnovo, vendar
se prehiteva z gradnjo stanovanjskih
hiš, pred izgradnjo osnovne cestne povezave. Vzporedno s tem se zasipavajo
celo kraške vrtače, kljub temu, da to
prostorski akt ne dopušča. Projekt nove
povezovalne ceste med Košenicami in

Tako, kot pravi naša novoletna poslanica, pesem na naslovnici: ''Želimo vam, da bi
se vam uresničile vse želje, pričakovanja in sanje, tudi tiste, ki ste jih postavili
visoko nad oblake. Srečno in veliko zdravja!'', 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

Člani Sveta KS Šmihel med svojim delom
v prostorih gasilskega doma Šmihel. Od
leve proti desni: Brigita Juršić, Milena
Šinkovc, Aleksandra Pavlič, Miro Škufca, –
predsednik, Marija Džamdžić, Tone Progar
in Boštjan Marolt – podpredsednik.
december 2017
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Regrčo vasjo, ki bi se navezoval na novo
Šmihelsko cesto in bi zagotovo razrešil
to zagato, se časovno odmika v neznani
prihodnji čas. Nova cesta bi privabila
tudi investitorje – trgovce z umestitvijo
sodobne samopostrežne trgovine v ta
južni del Novega mesta, kar je v urbanistični zasnovi predvideno.
Po ''sušni periodi'' se je začelo premikati.
Na občini so začeli zagotavljati sredstva
za reševanje odprtih infrastrukturnih
problemov ter z njo povezane ustrezne
prometne varnosti vseh udeležencev
v prometu. Samo, kaj, ko gre vse tako
nerazumno počasi.
Leto 2017 pa bo, kljub zgoraj naštetim
težavam, ostalo zaznamovano kot leto,
ko se je nadaljevalo in končalo delo na
Smrečnikovi ulici. Izgradnja novega
mostu s pločniki čez potok Težka voda
se je letos spomladi končala. Vsem akterjem v tem projektu lahko le čestitamo
k izredno lepo urejenemu delu celotne
infrastrukture z okolico.
Pozdravljamo odločitev občine, da se v
proračunu občine Krajevnim skupnostim nameni nekaj namenskih sredstev
za infrastrukturo, s katerimi po lastnem
izboru razpolaga KS, občina pa doda še
enak 50% delež. S temi sredstvi ter 50
% deležem MO NM smo v letu 2017
urejali cesto K Roku ter uredili igrala
pri Osnovni šoli Šmihel. Žal so tovrstna
sredstva za našo KS omejena na le
7.000,00 EUR na leto.
V realizacijo je šel letošnji planirani
projekt naše KS v sofinanciranju KS in
MO NM 50:50%, ''Sanacija dela ceste
K Roku z ureditvijo javne razsvetljave
in pločnika '' od uvoza za Košenice in
proti Regrči vasi, o čemer vas podrobno
seznanjamo v nadaljevanju. Žal je sosednja KS odstopila od skupnega projekta,
tako, da smo uredili cestišče le v našem
delu Krajevne skupnosti. Zato tudi
''nelogična'' izvedba od zgoraj navzdol.
Upamo in pričakujemo, da bodo sosedje
v naslednjem letu uredili še svoj del, da
bo močno poškodovano cestišče, brez
javne razsvetljave in pločnikov urejeno
v celoti.
V novembru je Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki skrbi
za državne ceste, kamor sodi tudi naša
Šmihelska cesta in vodi projekt prenove
''Šmihelke'', odpirala ponudbe in izbrala
izvajalca del za težko pričakovano
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sanacijo Šmihelske ceste z vso infrastrukturo v njej, s pločniki in avtobusnim
postajališčem od cerkve do uvoza pri
Viti. Kdo bo izbran (najverjetneje CGP
d.d. Novo mesto, ki je dal najugodnejšo
ponudbo) in kdaj se prične izvedba
zahtevnih del, ki bodo tudi narekovala
popolno zaporo Šmihelske ceste, do
zaključka redakcije nismo prejeli podatkov. Naša želja je, da se dela prično
čim hitreje oz. takoj, saj zime dopuščajo
tovrstno izvedo.
Odkup potrebnih zemljišč in pridobitev
vseh soglasij smo skupaj z MO NM zagotovili že pred poletjem, za kar se zahvaljujemo vsem tangiranim krajanom. Žal
je DRSI, iz nam nerazumljivih razlogov,
kasnil z razpisom in izvedbo, ki bi morala
biti končana že letos. Žal smo bili v tej
zgodbi le stranka opazovanja. Tudi MO
NM, ki je v letošnjem proračunu zagotovila denar za pločnike, postajališče in
javno razsvetljavo ter zagotovila denar
za odkupe zemljišč, ni imela velikega
vpliva pri tem.
Z Mestno občino Novo mesto smo se
dogovorili, da gremo takoj po dokončanju te faze (v planu že v letu 2018) v
odkup in pridobitev potrebnih nepremičnin za izgradnje pločnikov, javne
razsvetljave in v samo sanacijo ter poravnavo cestišča od uvoza za Vito in do
Košenic in s pripravo dokumentacije id
Smrečnikove do pokopališča. Ponovno
lahko spet samo upamo, da bo DRSI pri
tem učinkovitejši.
Žal nam je, da je izpadla iz kratkoročnega plana izgradnja trase zahodne
obvozne ceste – rinka okrog mesta, ki
tangira naš kraj med železniško progo
in naseljem Urbanje. Tudi V letu 2018
se prične z izgradnjo vzhodnega rinka,
naš, zahodni, pa je premaknjen v neznani prihodnji čas. Tudi izgradnja nove
Šmihelske ceste, ki gre za OŠ Šmihel
preko proge, se odmika. Morda se začne
v letu 2018?!
Zagotovo pa je leto 2017 ponovno leto
mnogih oblik druženj krajanov. To so
druženja v obliki organiziranih izletov,
kot so bilo letos konec februarja smučanje v Avstriji, adventni izlet na našo
obalo, pohodi in posveti. Vzpostavili
smo tudi dobro komunikacijo s krajani,
bodisi preko e-pošte, bodisi preko naše
spletne strani.

Več o vsem tem v nadaljevanju glasila.
Glede na skromna finančna sredstva
in majhna pooblastila, ki jih imamo,
ocenjujemo, da smo tudi v letu 2017
delovali v dobrobit kraja. Prvenstveno
pa bomo tudi v naprej delovali v smeri
povezovanja in druženju krajanov.
Denar, ki ga prejemamo za delovanje
KS namenjamo druženju, saj smo uradni prostor v gasilskem domu predali
v uporabo KORK, za časopis in druge
pisarniške ter administrativne stroške
pridobivamo donacije in delujemo v
lastnih pisarnah, uporabljamo lastne
telefone itd.
Naša prioriteta in vrstni red izgradnje
cest in ostalih infrastrukturnih zadev KS
Šmihel ostajata že nekaj časa enaka, in
sicer po sledečem vrstnem redu:
1. Ureditev pločnikov in javne
razsvetljave ob obstoječi Šmihelski
cesti.
2. Izgradnja parkirišč in avtobusnega
postajališča za OŠ Šmihel poleg
viadukta.
3. Sanacija poškodovanih cestišč.
4. Izgradnja nove Šmihelske obvozne
ceste.
5. Izgradnja zahodne obvozne ceste - rink.
6. Izgradnja nove povezovalne ceste
pod Košenicami do Sv. Roka in na
Belokranjsko cesto'', s katero pa
predvsem pridobivajo krajani Regrče
vasi.
Tak plan smo posredovali tudi na
MO Novo mesto, da ga je vklopila v
proračun občine za leto 2018.
Zagotovo bo tudi v nadalje glavna aktivnost naše Krajevne skupnosti usmerjena
v izvajanje »pritiskov« na Mestno občino
Novo mesto za izgradnjo manjkajočih
pločnikov, cest, manjkajoče kanalizacije,
javne razsvetljave, trgovin,… in seveda
v urejenost kraja. Pri tem »izvajanju
pritiska in lobiranju« pa naprošamo vse
krajane, da vsak po svojih močeh in možnostih, delujemo vsi za skupni interes.
Na koncu se ob našem iztekajočem
mandatu želim zahvaliti članom
Sveta KS Šmihel. Dela imamo po
področjih razdeljena in brez tako
prijetne ter ustvarjalne ekipe si ne
morem zamišljati dela Sveta. HVALA
VAM!!
Mag. Miro ŠKUFCA,
predsednik Sveta KS Šmihel
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Nagovor in novoletna poslanica
župana Gregorja Macedonija
Drage krajanke in krajani Šmihela,
zaključujemo investicijsko zelo intenzivno
leto v Mestni občini Novo mesto. Naša
prizadevanja pri izboljšanju kakovosti
življenja v našem okolju najbolj oriše
podatek, da smo imeli v poletnem obdobju letošnjega leta hkrati v izvedbi 46
različnih investicij.
Številne projekte smo že uspešno zaključili. Upravičeno smo lahko ponosni na 27
energetsko prenovljenih javnih objektov,
med katerimi gre večinoma za vrtce in
šole. S tem projektom javno-zasebnega
partnerstva, ki mu lahko pripišemo prebojno vrednost na državnem nivoju, smo
storili pomemben korak za prihodnost
naše občine. Naši otroci bodo namreč
svoje znanje nabirali v prenovljenih
objektih, ki so s sanacijo tudi bistveno
prijaznejši do okolja.
Ko se bomo ozirali na leto 2017 ne bomo
mogli mimo dejstva, da je to leto, v
katerem se je začela prenova mestnega
jedra. Ta ambiciozen projekt bo tudi v
prihodnjem letu eden glavnih projektov
in verjamem, da se bomo že prihodnje
leto srečevali na prenovljenem Glavnem
trgu, na katerega bomo lahko ponosni.
Novega mesta si ne moremo predstavljati
brez uspešnih gospodarskih zgodb, zato

smo v letošnjem letu nadaljevali s politiko
podpore gospodarstvu. Zainteresirani
vlagatelji imajo od letošnje jeseni na voljo
komunalno opremljeno gospodarsko
cono na Brezovici, ki je na ugodni lokaciji
med dvema avtocestnima priključkoma.
Pomemben gradnik pri ustvarjanju pozitivne zgodbe so prav gotovo krajevne
skupnosti, s katerimi si vsako leto prizadevamo krepiti sodelovanje in po najboljših
močeh reševati izzive. Pa naj si gre za
kompleksno prenovo mestnega jedra ali
sanacijo dotrajanega pločnika, po katerem
otroci hodijo v šolo.
Območje Šmihela je bilo predolgo podhranjeno na področju cestne infrastrukture, zato so naše prioritete usmerjene v
ukrepe in investicije, ki bi izboljšale aktualno stanje. Nekaj pomembnih korakov je
bilo že narejenih. V letu 2017 smo dočakali
zaključek prenove dotrajanega odseka ob
mostu čez Težko vodo, že pred tem je bilo
urejeno območje okrog zdravstvenega
kompleksa, nadaljujemo pa z urejanjem
območja okrog Šolskega centra Novo
mesto, prepotrebno prenovo ceste skozi
naselje Šmihel, v vaši krajevni skupnosti
pa načrtujemo tudi novo obvoznico. O
vseh teh projektih si lahko podrobneje
preberete na naslednjih straneh.

Seveda ne gre samo za gradbišča, prav
tako smo veseli tudi številnih »mehkejših«
projektov v naši občini. Novomeški Pešbus
je bil na državnem nivoju prepoznan kot
najuspešnejša izvedba tega projekta v
Sloveniji. Celostni sistem mobilnosti smo
začeli graditi s sistemom za izposojo koles,
prihodnje leto pa bomo posvetili enemu
največjih Novomeščanov Leonu Štuklju,
saj mineva 120 let od njegovega rojstva.
Želim vam prijetnih prazničnih trenutkov
v družbi najbližjih, v novem letu pa pozitivne naravnanosti in zdravega duha, ki ga
je utelešal naš znameniti someščan.
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto

Urejanje šmihelske cestne infrastrukture
se nadaljuje
Na Mestni občini Novo mesto v
zadnjih letih vlagajo številne napore
v izboljšanje cestne infrastrukture
na širšem šmihelskem območju. Po
zahtevnih projektih urejanja cestnih
povezav na območju novomeškega
zdravstvenega kompleksa in ureditvi
preozkega prometnega grla na mostu
čez Težko vodo, ki je bil v začetku leta
2017 uspešno zaključen, načrtujemo
nadaljnje korake, ki bodo bistveno izboljšali vsakdanjik Krajevne skupnosti
Šmihel.

Prehod na Westrovo ulico
Zaradi neposredne bližine in vpliva
na življenje v Šmihelu gotovo ne
moremo mimo urejanja prometne
problematike na območju železniškega prehoda čez Westrovo ulico. Po
prestavitvi kapelice in prvih ukrepih
za umirjanje motornega prometa v
neposredni bližini enega največjih
šolskih centrov v državi, občina nadaljuje z urejanjem tega prehoda. Letos
je v sodelovanju z Direkcijo Republike

Slovenije za infrastrukturo pristopila
k izvedbi projektne dokumentacije.
Ureditev predvideva pločnik in
kolesarsko stezo na obeh straneh
prehoda. V teku je postopek javnega
naročila za izbiro izvajalca.

Novo železniško postajališče
Za izboljšanje prometnih razmer
na širšem območju Šolskega centra
Novo mesto in kot ukrep trajnostne
december 2017
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mobilnosti, je na predlog Mestne
občine Novo mesto in Šolskega
centra Novo mesto Ministrstvo za
infrastrukturo pristopilo k urejanju
novega železniškega postajališča ob
Šolskem centru Novo mesto na progi
Novo mesto - Metlika. Izvajalec del je
izbran, začetek gradnje je predviden
v februarju 2018. Po terminskem
planu bo končana do sredine julija
2018. Skupna vrednost investicije
brez DDV je dobrih 1,3 milijona evrov
po projektantski oceni, sofinancirajo
pa jo Ministrstvo za infrastrukturo,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, Šolski center Novo mesto in
Mestna občina Novo mesto. Z izgradnjo postajališča bo pot dijakov v šolo
bistveno varnejša, številne okoliške
ulice pa bodo razbremenjene gneče,
ki jo v času jutranjih in popoldanskih
prometnih konic povzročajo prihodi
in odhodi iz šole.

Urejanje ceste skozi Šmihel
Zaradi kompleksnosti urejanja
Šmihelske ceste v stanovanjski soseski Šmihel so rekonstrukcijo na Mestni
občini Novo mesto razdelili na tri dele.
Najpomembnejša prva faza, ki poteka
mimo cerkve do odcepa za trgovino
Vita, zajema obnovo cestišča, gradnjo
pločnikov in javne razsvetljave ter
delno sanacijo vodovoda, gradnjo kanalizacije in avtobusnega postajališča
na mestu Burgerjeve domačije. Druga
faza se nadaljuje z izgradnjo pločnika
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Šmihel od križišča stare Šmihelske ceste s Smrečnikovo ulico do Šolskega
centra. Druga faza se nanaša na južni
del: izgradnja obvoznice zahodno od
železniške proge in navezava s cestami za Šolski center, romsko naselje in
za Drsko ter navezava na 3. razvojno
os. V letu 2017 je občina nadaljevala
s pripravo Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za obvoznico
Šmihel, ki je v fazi, ko so za posamezne prostorske ureditve izdelane
posebne strokovne podlage. Celotna
investicija je ocenjena na slabih 13,5
milijonov evrov, pri čemer bo država
krila dve tretjini, občina pa tretjino
celotne naložbe.
Prispevek o urejanju cestne
infrastrukture v naši krajevni skupnosti
je pripravil kabinet župana na MO NM

in javne razsvetljave do odcepa za
Regrške Košenice. V tretji fazi sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo
osnovne šole proti pokopališču, pod
viaduktom pa so predvidena parkirišča in avtobusno obračališče.

Obvoznica Šmihel
Mestna občina Novo mesto je v letu
2016 zaključila s pripravo idejnega
projekta za obvoznico Šmihel, ki je
bil recenziran in potrjen s strani DRSI,
saj gre za regionalno državno cesto.
Izgradnja je predvidena v dveh fazah.
Prva se nanaša na severni del: rekonstrukcija od navezave na že rekonstruiran del Šmihelske ceste – odcep
Lebanove ulice, novogradnja do podvoza pod železniško progo (vključno
s podvozom) in navezava s cesto za
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Rekonstrukcija ceste K Roku in dela
Nahtigalove ulice
Na delu ceste K Roku smo izvajali planirani projekt naše KS
''Sanacijo cestišča z ureditvijo javne razsvetljave in pločnika '' od
uvoza za Košenice in navzdol proti Regrči vasi. Stroške sofinanciramo v razmerju 50:50% KS Šmihel in Mestna občina Novo
mesto. Gre za projekt po izboru, KS za kar se v proračunu občine
lokalnim skupnostim zagotavljajo določena manjša sredstva, in
k opredeljenim sredstvom KS pa prispeva občina še enak delež.
Dolžina rekonstruirane ceste je blizu 200 m. Vrednost celotnih del
je cca 50.000,00 EUR.
Zaradi del se je morala popolnoma zapreti cesta. Izbranemu izvajalcu
del, podjetju MALKOM d.o.o., se zahvaljujemo za kvalitetno izvedena
dela. Držali pa so se, kljub izredno slabemu vremenu, tudi roka. Se
pozna, da je lastnik enega najpomembnejših gradbenih ''igralcev''
pri nas, naš krajan, zato Marjan, zahvala v imenu vseh krajanov.
Žal je sosednja Krajevna skupnost Regrča vas odstopila od predvidenega in že dogovorjenega skupnega projekta, zato se je pristopilo
k ureditvi cestišča s pločnikom in javno razsvetljavo le na področju
naše Krajevne skupnosti. Javna razsvetljava se bo namestila z nekajtedenskim zamikom zaradi nerazumljivo dolgih dobavnih rokov.
Upajmo, da v naslednjem letu pristopijo k ureditvi tudi sosedje, da
se ta ulica uredi v celoti. Škoda pa je, da se ni uredilo to naenkrat,
ko smo že imeli zaporo ceste in pripeljane vse stroje. Zagotovo
bodo tedaj končni stroški večji in še nekoliko nenavadno je videti, da se je cesta urejala od zgoraj navzdol, vendar žal je tako in
zagotovo ne po naši krivdi.

Gradbena dela so se pričela v drugi polovici novembra.

Na označenem odseku, se je saniralo
uničeno cestišče,
cesta nekoliko
poravnala, uredilo
z ene strani pločnik
(na površini, ki je
v lasti občine) in
javna razsvetljava.

Cesta s pločnikom se je pričela asfaltirati 12.
decembra 2017, delo pa so bila zaključena že
naslednji dan.

Smrečnikova ulica
V letu 2017 se je dokončal projekt rekonstrukcije Smrečnikove ulice. Promet po mostu je sicer stekel že v decembru 2016. Skupna
dolžina rekonstruirane ceste, vključno z izgradnjo mostu, znaša
260 m. Projekt je obsegal tudi ureditev
struge in brežin potoka v dolžini 100 m.

Tako je zgledal stari
most čez potok Težka
voda.
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Tako pa izgleda novi most in cestišče, kjer se lahko normalno
srečujemo z avtomobili, in kjer je tudi pločnik z javno
razsvetljavo.
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Šmihelska cesta od cerkve do uvoza za Vito bo žal prenovljena
šele v letu 2018
Z Mestno občina Novo mesto smo v letu 2017 imeli v planu
prenovo dela Šmihelske ceste, na odseku med priključkom na
Šukljetovo ulico in križiščem s Smrečnikovo ulico. Ta 320-metrski
odsek v večini nima pločnika, ustrezne javne razsvetljave in avtobusnega postajališča. Poleg tega pa je neprimeren tudi uvoz na
ulico Težka voda. Ker je bilo potrebno na staro gradbeno dovoljenje ponovno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo (DRSI), ki skrbi za državne ceste, kamor sodi
tudi naša Šmihelska cesta, so se po ogledu trase ceste odločili,
da je smiselno, da k našemu projektu ureditve pločnikov in javne
razsvetljave pristopi tudi država z ureditvijo ceste. Zaradi tega
je občinski projekt, ki bi bil letos zagotovo skončan, prenesel v
pristojnost ter vodenje države in se nekoliko zavlekel, saj je bilo
potrebno prvo nadgraditi obstoječe projekte in nato tudi odkupiti dodatna zemljišča oz. pridobiti soglasja lastnikov parcel ob
desni strani cestišča.
Odkup potrebnih zemljišč in pridobitev vseh soglasij smo skupaj
z MO NM zagotovili že pred poletjem. Vsem tangiranim krajanom
se zahvaljujemo za njihovo pripravljenost in razumevanje. Žal je
DRSI, iz nam nerazumljivih razlogov, kasnil z razpisom in izvedbo, kar bi moralo biti končano že letos. V KS Šmihel smo bili v

tej nadaljnji zgodbi le stranka opazovanja. Tudi MO NM, ki je v
letošnjem proračunu zagotovila denar za pločnike, postajališče
in javno razsvetljavo ter zagotovila denar za odkupe zemljišč, ni
imela velikega vpliva pri tem.
V sklopu prenove bo potekala preplastitev cestišča, ureditev
enostranskega hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave in
postavitev dveh avtobusnih postajališč. Ob tem bo potrebno
prestaviti nekatere oporne konstrukcije, škarpe in ograje, urediti
dostope, priključke in javno infrastrukturo. Pločnik bo postavljen
ob desnem robu cestišča, gledano v smeri proti mestnemu jedru.
Torej, priprava novih projektov in odkupi zemljišč na desni strani
ceste, so zavlekli pričetek del v pozno jesen, oz. v začetek prihodnjega leta. In ker je vedno tako, da je kakšna slaba stvar tudi za
kaj dobra, bomo potrpeli še eno leto, če čakamo že desetletje.
S tem bomo pridobili urejeno cestišče z vso prenovljeno infrastrukturo v njej. Glede na projektno dokumentacijo bo cesta vsaj
tako lepo urejena, kot je Smrečnikova ulica. Pa še eno zadevo
je potrebno izpostaviti, takoj po končanju tega dela cestišča se
prične s preureditvijo ceste, ureditvijo pločnikov in javne razsvetljave od uvoza za Vito in do Košenic ter pripravo dokumentacije
od Smrečnikove do pokopališča.

Sanacija in namestitev novih igral za
Osnovno šolo Šmihel
Na našo pobudo so se v proračunu občine namenila
sredstva za sanacijo obstoječih in za namestitev treh
novih otroških igral za Osnovno šolo Šmihel.
Na prigovarjanje
krajanov iz starega
Šmihela smo namestili
nekaj novih otroških
igral poleg že obstoječih
za OŠ Šmihel.
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Varnostni sosvet Šmihela
Varnostni sosvet je bil na predlog Policije
Novo mesto, v skladu z Zakonom o policiji, ustanovljen pred več leti. Njegov glavni
namen je proučevanje in preprečevanje
varnostnih problemov kraja, vplivanje
na varnostno zavest prebivalcev in hkrati
povečati njihov občutek varnosti v kraju.
Varnostni sosvet pri svojem poslanstvu
partnersko sodeluje s policijo, MO NM
in drugimi formalnimi in neformalnimi
organizacijami v občini.
Na 8. seji Varnostnega sosveta, ki je potekala 28. novembra 2017 smo obravnavali
naslednjo problematiko in sprejeli sledeče
sklepe:
1. Predstavitev obravnavane kriminalitete
našega kraja s strani Policije Novo mesto,
v letu 2017.
Ladislav Marentič iz Policije Novo mesto
je povedal, da smo imeli v našem kraju, v
letu 2017 v primerjavi z letom 2016, prijavljene in obravnavane manj kriminalitete
(tatvin, vlomov, nasilja, poškodb,...), kot v
letu 2016. Letos 38, lani 50. Od skupnega
števila vlomov v avtomobile, kar velik del
predstavljajo vlomi v avtomobile parkirane
na parkiriščih okrog Šolskega centra Novo
mesto in OŠ Šmihel, ki so v lasti obiskovalcev športnih dvoran, ki pa niso naši krajani.
V številu obravnavane kriminalitete so
zajete tudi preprodaje oz. zlorabe mamil
v korelaciji z okolico Šolskega centra in
Dijaškega doma.
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
neznane akviziterje in prosilce denarne
pomoči, katerih naj ne spuščamo v stanovanje. Naprošajo, da smo krajani pozorni,
si zabeležimo registrske številke avtomobilov in jim takoj na številko 113 prijavljamo
vse sumljive dogodke. Predstavnik Policije
Člani Varnostnega sosveta med svojim
delom. Od desne proti levi sedijo Jože
Butala, Tone Žibert, Boštjan Marolt,
Matjaž Šinkovc, Boris Krštinc, Bojan
Tudija in Ladislav Marentič, vodja našega
policijskega okoliša iz Policijske postaje
Novo mesto. Na sliki manjkata Polde
Jevšek iz Centra za socialno delo Novo
mesto, ki se je seji pridružil nekoliko
kasneje in predsednik Sveta, ki je v
objektiv ovekovečil prisotne.
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bo pripravil članek za glasilo Šmihelčan z
napotki glede zagotavljanja večje varnosti
krajanov.
Sprejeli smo naslednje aktivnosti:
• Krajane v internem glasilu ponovno pozovemo, da smo pazljivi, da zaklepamo
hiše, da sosed varuje soseda, in da se
takoj prijavljajo vse sumljive osebe, ki
se ''gibajo'' v kraju, predvsem pa njihove
registrske številke avtomobilov;
• Da tudi pozovemo krajane, da se vsakršne deviacije v romskem naselju, kot
so hrupna glasba, kurjenja, morebitno
streljanje,…takoj prijavljajo na Policijo.
• Predsednik VS je pohvalil izredno odzivnost policije in njihovo pogosto prisotnost v kraju, kar nedvomno prispeva
k tako zadovoljivi varnosti in varnemu
občutku krajanov v Šmihelu.
2. Ocena varnostne situacije v kraju in še
posebej v romskem naselju Šmihel ter
aktivnostih za preprečevanje slabšanja
varnostnega stanja v romskem naselju
Šmihel.
Bojan Tudija predstavi stanje in vzroke za
posamezna negativna odstopanja v romskem naselju Šmihel. Naprednejši in socializirani romi, ki so se v preteklosti vzorno
vključevali v družbo in tudi legalizirali svoje
nepremičnine, se še naprej izseljujejo iz
naselja. Trenutno je, po njegovem mnenju, mirno, vendar ''zatišje pred nevihto''.
Problematičnosti glede obiskovanja otrok
šole ne zapaža več. Poudari pa, da pogreša
večjo prisotnost policije v naselju, preventivne kontrole policije vsaj v obliki, da se
zapeljejo s policijskim avtomobilom skozi
naselje. Tega v zadnjih mesecih ni bilo.
Opozoril je, da romi opažajo, da se pogosto za njihovim naseljem, ob obronku

gozda ali v njem, v smeri proti Drski, zbirajo narkomani, ki sicer nikogar direktno ne
ogrožajo, vendar za njimi ostajajo okužene
igle in drugi odpadki.
Polde Jevšek, Center za socialno delo Novo
mesto, pove, da jim osnovne šole mesečno
pošiljajo poročila o obisku šole za otroke
prejemnike socialne podpore. Za rome starše, ki po teh podatkih ne pošiljajo otrok
v šolo, jih prvič opozorijo, če se to nadaljuje, pa jim odtegnejo del socialne pomoči.
Poudari, da so efekti tega dobrega pravnega orodja zelo učinkoviti. Po njegovih
podatkih romski otroci iz našega kraja niso
problematični in obiskujejo šolo. Izpostavi
pa dve nekoliko bolj problematični družini
Zupančič in Brulc.
Pove še, da se mu mora Davorin Brulc (iz
družine poleg železniških zapornic), ki je
pred kratkim prišel iz zapora, dnevno javljati na centru, in da ocenjuje, da se je zelo
popravil glede socializacije in obnašanja.
Miro Škufca v zvezi z romsko družino Brulc
seznani prisotne, da je v stalnih kontaktih s
to romsko družino tudi skoraj neposredni
njihov sosed iz Košenic, Tone Progar, član
Sveta KS, ki je družini obljubil pomoč, če
bodo zagotavljali red okrog hiše in tudi
sicer, v obliki kamiona peska za ureditev
dostopne poti do hiše. Pesek je bil s strani
KS naročen, romi pa so ga sami posipali po
jamasti cesti.
Sprejeli smo še sledeče sklepe in
informacije:
• Policija, ki je že do sedaj aktivno, ne le
spremljala nastalo situacijo v naselju,
pač pa vse deviacije in deviante sankcionira, to intenzivno izvaja tudi v naprej.
• Ponovno se naj vzpostavi hierarhija –
sistem komunikacije med inštitucijami
in predstavnikom romskega naselja.
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POLICIJA SVETUJE
ZA VAREN DOM
Policisti še posebno v času božično novoletnih praznikov, prav tako skozi vse
leto svetujemo, da ob odhodu od doma zapirate vsa okna in zaklepate vrata.
Tudi takrat, ko se z doma odpravite le za kratek čas. Pri odhodu za daljši čas
svetujemo, da poprosite svojega soseda, da popazi na vaš dom v času vaše
odsotnosti, da vaš dom ne daje videz »zapuščenega doma«, kar da storilcu
znak, da je dom prazen, kar storilci izkoriščajo. Dragocene predmete, nakit
in dokumente hranite na varnem mestu. Prav tako policisti svetujemo, da
shranjujete plačilne kartice in
njihove PIN številke ločeno, da
v primeru odtujitve ne pride do
zlorab.
Svetujemo vam, da v primeru,
ko v opazite sumljiva vozila
in neznance, ki si ogledujejo
stanovanjske hiše ali druge
objekte, oziroma menite, da
gre za osebe, ki bi se lahko pripravljaje na izvrševanje kaznivih dejanj, o tem
takoj obvestite na številko 113 ali telefonsko številko Policijske postaje
Novo mesto (07) 3327400 in sporočite registrsko številko vozila, znamko
in smer, kamor so se neznanci odpeljali. Do prihoda policistov ničesar ne
premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi
lahko pripomogle k odkritju storilca. Policisti se bomo odzvali in ukrepali
v skladu s pristojnostmi.
Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za vlom in tatvino, vam svetujemo:
• večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma,
• dosledno zapirajte okna in vrata, tudi če hišo zapustite le za kratek čas
oziroma se nahajate v bližini (na vrtu, na njivi, v vinogradu ipd). Vrata in
okna naj bodo zaklenjena oziroma zaprta tudi v nočnem času,
• pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva je
senzorska luč,
• pred odpiranjem vrat poglejte, kdo je obiskovalec in neznancev ne spuščajte v hišo. V primeru, da želijo nasilno vstopiti, nas takoj pokličite na številko
113,
• vsiljivim osebam, ki bi postale nasilne, se odločno uprite, glasno govorite,
da pritegnete pozornost sosedov in po potrebi pokličite na pomoč.
Za kakršnakoli vprašanja in pobude, ki se nanašajo na varnost, vam je vedno
na voljo vaš vodja Policijskega okoliša Marentič Ladislav. Pokličete ga lahko
na telefonsko številko, ali mu pišete na elektronski naslov.
Kontakt za občane:
PP Novo mesto, Ljubljanska cesta št. 30
Tel:07/3327400
ladislav.marentic@policija.si
Pomočnik komandirja PP Novo mesto
Andrej Štefanič
andrej.stefanic@policija.si
ANONOMNA ŠTEVILKA 0801200
Vsem krajanom krajevne skupnosti Šmihel v prihajajočih praznikih in prihodnjem letu, želimo srečno, zdravo, uspešno, predvsem pa VARNO 2018!

VARNOSTNA OCENA
V KS ŠMIHEL
1. Področje preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja
kriminalitete
V letu 2017 smo policisti policijske postaje Novo
mesto na območju krajevne skupnosti Šmihel do
meseca decembra 2017 obravnavali 38 (50) kaznivih dejanj oziroma beležimo upad kaznivih dejanj
kot v enakem obdobju lani. Med kaznivimi dejanji
prevladujejo kazniva dejanja Velike tatvine (vlomi) (
15 ), KD Tatvine ( 11 ), KD Poškodovanja tuje stvari,
obravnavani pa so bili tudi posamezni primeri kaznivih dejanj, kot so KD Grožnja, KD Goljufija, KD Kriva
ovadba, KD Neupravičena proizvodnja in promet
z mamili, KD Nasilništvo, KD Nasilje v družini in KD
Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost.
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 2017 je bilo evidentiranih 15 (15) kršitev JRM
oziroma enako število kršitev kot v enakem obdobju
lani. Večina kršitev ZJRM je bila v na javnih krajih in
zasebnih prostorih, medtem ko množičnih kršitev
javnega reda in miru nismo beležili. Od 15 prekrškov
po ZJRM-1 je bilo izrečenih 8 glob (PLN) in izrečenih 7
opozoril. Na območju KS Šmihel so zabeleženi še trije
prekrški po ZPPPD (droge) in en prekršek po ZZZiv
(ugriz psa).
3. Področje zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Na območju krajevne skupnosti Šmihel smo policisti
policijske postaje Novo mesto do meseca decembra
v letu 2017 obravnavali skupaj 23 (7) prometnih nesreč oziroma porast prometnih nesreč kot v enakem
obdobju v letu 2016, od tega 6 (4) I. kategorije (brez
poškodb), 2 (3) II. kategorije (lahke telesne poškodbe)
in 0 (0) III. In IV. kategorije (hude telesne poškodbe
in smrt). Kot vzrok za nastanek prometnih nesreč pa
izstopa hitrost, premiki z vozilom in nato tudi pobeg
s kraja prometne nesreče, vožnja mimo, prednost na
križišču, vključevanje v cestni promet, neuporaba
pločnika, ter posredno vožnja pod vplivom alkohola.
Od skupaj 23 obravnavanih prometnih nesreč se je
7 prometnih nesreč zgodilo z udeležbo divjadi, v 8
primerih pa je povzročitelj prometne nesreče pobegnil s kraja.
Na podlagi zgoraj omenjenih podatkov ocenjujemo, da so varnostne razmere v letu 2017 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
december 2017
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Predavanja za krajane
Za krajane smo v letu 2017 izvedli dve
predavanji oziroma delavnici.
S Klubom Gaia smo organizirali brezplačno delavnico, ki je bila 9. marca 2017 v
Gasilskem dom Šmihel. Tematika je bila
UPORABNI OKRASNI VRT. Predavanje je
izvedla Loreta Vlahović.

Loreta Vlahovič, strokovnjakinja iz Kluba GAIA.

Drugo predavanje pa je bilo 2. marca,
ravno tako v Gasilskem domu Šmihel,
na temo varne vožnje z naslovom
PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V
PROMETU.
Javna agencija Republike Slovenije za
varnost prometa s partnerji je organizirala projekt Sožitje za večjo varnost
v prometu. V ta namen je pripravljala
po vsej Sloveniji brezplačno delavnice
za starejše voznike in voznice, ki bi želeli osvežiti znanje iz cestno prometnih
predpisov in praktične vožnje z lastnim
vozilom. Namen dogodka je bil, da bi
se starejši vozniki in voznice na naših
cestah čim dlje počutili varne in da bi
čim dlje ostali mobilni. Na brezplačni

dogodek smo vabili vse, ki čutijo potrebo po obnovitvi svojega znanja cestno
prometnih predpisov in praktične
vožnje. Predavanje je z vožnjo je bilo
v četrtek, 2. 3. 2017.
Na delavnici je bila priložnost, da so se
lahko krajani s strokovnjaki pogovorili o konkretnih dilemah in težavah, s

katerimi se soočajo v prometnih situacijah. Predavanje in prikaz varne vožnje
so izvedli: Igor Rolih in Bojan Jaklič iz IC
Novo mesto, Niko Mihelič iz Ljubljane
in Marko Škedelj, policist iz Policijske
postaje Novo mesto.
Posvet je koordiniral Anton Progar, član
Sveta KS Šmihel.

Eden izmed treh predavateljev pred začetkom izredno kvalitetne delavnice.
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Naj vrtnarski dosežki
Kdor je že bil na vrtu družine Džamdžić,
je spoznal, koliko truda in ljubezni vlagata
Marija in Džemal v svoj prekrasen, lahko
rečemo, rajski vrt. To iz leta v leto prepoznavajo tudi v Mestni občini Novo mesto
in na državnem nivoju, saj skorajda vsako
leto dobita kakšno priznanje. V zbirki mnogih je ponovno tudi letošnje priznanje za
NAJ VRTNARSKI DOSEŽEK ČLANOV KLUBA
GAIA 2017 - čestitamo.

Marija Džamdžič na terasi
svojega vrta, ki je tudi v zimskem
času prekrasen.

Tudi osnovna šola Šmihel je prejela
zahvalo Kluba GAIA za leto 2017 za
sodelovanje v projektu Mladi vrtnar
- čestitamo

Zdaj pa vemo, kdo nam krade lešnike na Košenicah, lepa rejena veverica, pa nič
hudega za nekaj lešnikov, pomembno je, da se vsi krajani našega kraja med sabo
dobro razumemo in skupaj skrbimo za kvaliteto bivalnega okolja, kar občutijo,
kot kaže, tudi živali, ki sobivajo z nami.

Tudi takšni možje, kot je Breščakov snežak
velikan nam polepšujejo sosesko.
december 2017
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Delo PGD Šmihel 2017
Leto 2017 je že skoraj za nami in tako
je zopet nastopil čas, da vam podamo
poročilo, kaj vse smo opravili v tem letu.
Kot vsako tem letu smo bili na področju
gasilstva zelo uspešni in delovni. Skrbeli
smo za redno usposabljanje operativnih
članov, mladine in otrok. Sodelovali smo
s prostovoljnimi organizacijami in društvi,
krajevnimi skupnostmi, župnijo Šmihel,
OŠ Šmihel in OŠ Drsko, DSO Novo mesto,
ŠC Novo mesto (požarna straža).
V letošnjem letu smo opravili 28
intervencij:
• 3x pomoč pri odpravljanju posledic
naravnih nesreč-poplav
• 3x požar v stanovanjskih stavbah
• 3x požar kontejnerjev
• 16x požar v naravi(gozdovi in travniki)
• 1x požar v industrijskem objektu Zalog
(20 gasilcev sodelovalo vse dni)
• 3x iskanje pogrešanih oseb
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo sodelovali
skupaj z GRC Novo mesto in drugimi prostovoljnimi društvi
na skupnih gasilskih vajah. Sodelovali smo na vaji Občinskega
poveljstva pri podjetju ZNASS, sektorski vaji na OŠ Bršljin, VDC-ju,
ŠC Novo mesto, TPV-ju. Izvajali pa tudi obiske šol in vrtcev, kjer
smo predstavili naše delo.
Z ekipami pionirjev, mladincev, pripravnikov, veteranov in
veterank smo se udeleževali gasilskih tekmovanj, kviza gasilske
mladine, dveh orientacijskih tekmovanj, kjer smo dosegali lepe
rezultate.
V letu 2017 pa smo proslavili 35. letnico pobratenja s hrvaškimi
gasilci iz DVD Donja Lomnica pri Veliki Gorici. S podpisom listine
smo na prireditvi ob skupnem kulturnem programu podaljšali
naše pobratenje še za naslednjih 5 let.
V letu 2017 pa smo si uresničili tudi veliko željo nabave novega
vozila za gašenje požarov v naravi, ki ga bomo prevzeli za potrebe
operative ob koncu leta. Vrednost vozila z opremo bo znašala
okrog 70000 evrov. Večji del stroškov bomo pokrili iz lastnih
sredstev, s sponzorji in donatorji, kot tudi s prispevki vas, občanov.
Ker pa je mesec december že tukaj, smo pripravili tudi koledarje,
s katerimi bomo kaj kmalu potrkali na vaša vrata.
Ob koncu leta se zahvaljujemo gasilcem in dobrim ljudem, ki so
nam kakorkoli pomagali. Zahvaljujemo se tudi vsem krajanom,
organizacijam, ustanovam, ki so s svojim donatorstvom, denarnimi prispevki in delom pomagali, da društvo še naprej uspešno
deluje. V prihodnjem letu pa se bo potrebno na tem področju še
bolj potruditi, kajti v planu je nakup še enega novega gasilskega
vozila.
Ob koncu leta vam želimo šmihelski gasilci in gasilke zdravo,
zadovoljno in uspešno leto 2018!

Upravni odbor PGD Šmihel
14

december 2017

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Delo Krajevna organizacija Rdečega Križa
(KORK) Šmihel v letu 2017
Aktivistke KORK Šmihel ponovno nismo počivale v letu 2017,
temveč smo se po svojih najboljših močeh aktivno vključevale
v reševanje socialne problematike naših krajanov. Da lahko
sokrajanom, ki so v socialnih stiskah, pomagamo pri plačilu
položnic za elektriko, komunalo, šolske potrebščine, šolsko
malico in podobno, moramo pobrati članarino, da pridobimo
denarna sredstva. Tudi v leto 2017 ste sokrajani soustvarjali naš
“proračun”, saj je skoraj 450 krajanov plačalo članarino (5 €)
KORKU Šmihel, prav tako pa sta KS Šmihel in MO Novo mesto
prispevali denarna sredstva za organizacijo srečanja starejših
krajanov v OŠ Šmihel in za novoletna darila, ki jih bodo prejeli
vsi starejši od 76 let v času božično-novoletnih praznikov in to
bo kar 124 obdarjencev.
V letošnjem letu smo štirikrat oskrbeli socialno ogrožene družine s prehranskimi proizvodi iz EU rezerv, ki smo jih prejeli od
OZRK Novo mesto. V mesecu maju smo organizirali tudi zbiranje
prehranskih artiklov v trgovini VITA v Šmihelu (Košarica RK), ki
smo jih nato razdelili pomoči potrebnim.
Dvakrat smo v prostorih KORK-a v gasilskem domu, pod vodstvom Fani Avbar in Milene Šinkovec, izvedli meritve sladkorja,
holesterola in krvnega tlaka. Marija Džamdžić pa je sodelovala
pri izvedbi krvodajalske akcije KS Šmihel.
Posamezne aktivistke smo večkrat v letu obiskale sokrajane, ki
so potrebovali bodisi pomoč ali samo pogovor.
Skupina za samopomoč starejših, pod vodstvom Fani Avbar in
Milene Šinkovec, je še vedno aktivna in se redno vsak teden srečuje v prostorih gasilskega doma. Vsako leto nam ta skupina izdela
novoletne čestitke, ki jih prejmejo prejemniki novoletnih daril.
V naši krajevni skupnosti je že 212 krajanov starejših od 70 let,
za primerjavo jih je bilo leta 2013 180. Devet krajanov prebiva v
DSO NM. Dve krajanki sta letos dopolnili 90 let, in sicer Erika Štih
in Ana Grahek. Najstarejša krajanka je gospa Lucija Ravnikar,
stara 98 let.
Ob zaključku leta 2017 se zahvaljujemo vsem, ki ste nas v tem
letu na kakršenkoli način podpirali in nam pomagali izpeljati
naše aktivnosti za naše krajane. To podporo še posebej občutimo, ko je srečanje starejših krajanov v OŠ Šmihel, kjer nas
prijazno gostijo. Srečanja se je letos udeležil tudi župan Novega
mesta Gregor Macedoni, ki se je rokoval z vsakim starostnikom
posebej.

Za prijeten kulturni program že tradicionalno poskrbijo učenci
Osnovne šole Šmihel, tako je bilo tudi letos ob srečanju starejših

Številni obiskovalci srečanja v so prisluhnili glasbi in recitalu

Srečanja se je letos udeležil tudi župan Novega mesta Gregor
Macedoni, ki sedi za Kristan Angelco. Udeležence je poleg
župana pozdravil tudi predsednik Občinske organizacije RK
Marjan Grahut, v imenu predsednika KS Šmihel, ki se žal ni
mogel udeležiti srečanja, članica Sveta KS Šmihel Milena
Šinkovc in seveda gostiteljica, ravnateljica šole, Irena Hlača

december 2017
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Ob tej priložnosti obveščamo krajane, da si lahko pogledajo utrinke iz druženja krajanov 5.10.2017 na naslednji povezavi https://
youtu.be/u13T7aINBkE.
Vsa obvestila o naših vsakomesečnih aktivnostih, si lahko preberete na oglasni deski na gasilskem domu v Šmihelu. Hvala
šmihelskim gasilcem, ker z njimi delimo prostore.
Aktivistke KORK Šmihel, s podpredsednico Angelco Kristan, vam
želimo vesele božične praznike, v letu 2018 pa čim več veselih in
srečnih trenutkov.
Pripravila: Maja Fink
Aktiviste KORK Šmihel v pripravljenosti, da po pozdravnih
nagovorih in kulturnem programu postrežejo krajanom

Visoki življenjski jubileji naših krajanov
Aktivnosti KORK Šmihel, v sodelovanju z MO NM in KS Šmihel, so tudi
obiski in voščila krajanov ob njihovih visokih življenjskih jubilejih.
Letos sta slavili dve krajanki, ki sta dopolnili 90 let, in sicer Ana Grahek
in Erika Štih.
Slavljenka Grahek Anica, stanujoča Ob Težki vodi 16, je praznovala 90
let (dne 21.4.2017) in je pri zdravju, kot bi imela nekaj desetletij manj.
Ob njenem visokem življenjskem
jubileju smo izrekli čestitke in ji
zaželeli še veliko zdravja v imenu
MO NM, Sveta KS Šmihel in seveda v imenu KORK Šmihel. S strani
slavljenke smo bili deležni ne le
zahvale, pač pa prave pogostitve,
ki jo je pripravila v gasilskem
domu.
V imenu župana MO NM in seveda v imenu KS Šmihel ji je čestital
tudi predsednik KS Šmihel, Miro
Škufca.
Ani Grahek so prišli voščiti tudi Korenine,
to je skupina naših starejših krajanov, ki se
dobivajo v gasilskem domu vsako sredo,
ko ustvarjajo, se pogovarjajo, družijo…
Skupino vodita Fani Avbar in Milena
Šinkovc, naši zlati punci.
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Čestitke za Erikinih častitljivih 90 let, ki jih je
slavila 14. maja so ji izrekli: Pavla Koprivnik
in Angelca Kristan, v imenu RK ter Milena
Šinkovc v imenu KS Šmihel. Slavljenko so
obiskale 17. maja 2017 v Domu starejših
občanov Šmihel.

Krajanka Lucija Ravnikar iz Košenic je 13.
12. 2017, v krogu svoje družine in predstavnic KORK Šmihel, slavila svoj 98. rojstni dan.
Lucija je, kljub njenemu izredno visokemu
jubileju, ne le pri dobrem zdravju, pač pa še
vedno fizično in mentalno zelo vitalna. Ob
obisku je brala knjigo, kar je v teh zimskih
dneh njeno najljubše opravilo. Na naše
vprašanje, koliko časa že bere zajetno
knjigo, ki jo ima v roki in ima 560 strani, je
dejala, da je pričela pred dvemi dnevi, in da
ima le še 60 strani?! Ker smo se le začudeno
spogledali, je hčerka Ivanka, pri kateri Lucija
biva dejala, da njena mama prebere vsakih
deset dni celo torbo knjig, tako, da imajo
že težave v knjižnici v Novem mestu, ker
ne vedo, kaj bi ji še prinesli, ker je praktično
skoraj že vse prebrala.
Ivanka nam je tudi povedala, da mama
sama skrbi, ne le za sebe in živi v svojem
gospodinjstvu, v ločeni etaži hiše, pač pa,
da vsak dan skuha za celo družino.

Lucija je dodala, da poleg branja rada kuha
. Vsak dan poskrbi tudi za gibanje, sedaj, ko
ni dela na vrtu, pa se razmiga, ko gre večkrat dnevno po stopnicah iz kleti v drugo
etažo. Ivanka nam je pokazala fotografijo,
na kateri je mama Lucija med letošnjim
opravilom v družinskem vinogradu. Poleti
pa z velikim veseljem opravlja tudi dela na
vrtu za hišo.
Seveda, ob tako visokem življenskem
jubileju nekako ne moreš mimo vprašanja
o njenen receptu za visoko starost. Dejala
je, da je to predvsem dobra volja. Ta je tudi
vidna na njenem obrazu, saj se je med našim druženjem vseskozi smejala. Povedala
pa je tudi, da je med njenimi sorodniki
veliko takšnih, ki so dočakali visoko starost.
Torej recept za vse nas, dnevno telesno in
umsko gibanje, predvsem pa optimizem in
pozitivizem, povrhu pa še dobra genetika
in življenje bo v veselje nam in našim najbližjim tja do stotega in še čez.

Lucija Ravnikar, ki je 13. 12. 2017 praznovala 98. rojstni dan, med
okopavanjem mlade trte v družinskem vinogradu
december 2017
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Božični koncert v cerkvi sv. Mihaela
v Šmihelu 2016
Na našo pobudo smo tudi v letu 2016 uspeli »nagovoriti«
Župnijski urad Novo mesto - Šmihel in Konservatorij za glasbo
Jurij Slatkonja iz Šmihela, da za krajane in farane s svojimi odličnimi glasbeniki, ki jih premoreta obe naši krajevni inštituciji,
pripravimo prednovoletni koncert.
V nadaljevanju pa nekaj utrinkov lanskoletnega koncerta, ki je
bil v soboto, 28. 12. 2016, v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu.
Program je povezoval Lojze Bojanc. Po koncertu smo člani Sveta
KS Šmihel postregli s kuhanim vinom in božičnim čajem.
Med nastopajočimi je bila tudi članica Sveta KS, Aleksandra Pavlič,
ki je bila tudi glavna koordinatorica koncerta, saj je poleg tega, da
je odlična glasbenica, tudi predsednica Pihalnega orkestra Krka
Novo mesto.
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Marcel Burger je dokazal, da postaja odličen vokalist in glasbenik.
Po koncertu so si obiskovalci pogreli roke s kuhanim vinom in
čajem, za kar sta poskrbela predstavnika Sveta KS Šmihel, Tone
Progar in Boštjan Marolt .
Nasmejani obrazi so dokaz, da je koncert uspel v vseh pogledih.

Vabljeni tudi letos, 29. 12. 2017, ko bo najbolj
bogat program do sedaj! VABILO JE NA ZADNJI
STRANI GLASILA.

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel
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Božični pohod 26. 12. 2016
Na našem že tradicionalnem božičnem
pohodu se je ponovno zbralo mnogo
krajanov, ki so prišli na zbirno točko, pred
Športni center na Košenicah. V soju bakel
in luči smo se odpravili na pešpot do vasi
Boričevo.
Za voden in varen pohod je poskrbel predsednik Planinskega društva KRKA Novo
mesto, g. Anton Progar. Potekal je preko
Škrjanč do Boričevega. Na Boričevem smo
bili najprej deležni dobrodošlice pred
kletjo gospodarja Krštinca Borisa in nato
sprejema domačinov na dvorišču domačije Mervar s harmoniko, kuhanim vinom,
domačimi dobrotami, ogledom jaslic.
Z baklami in svetilkami smo se podali iz
Košenic preko gozda, čez Škrjanče in do
nekaj kilometrov oddaljenega skrajnega
konca naše KS, v vas Boričevo.
Mize na dvorišču družine Mervar na
Boričevem so se ponovno šibile pod težo
dobrot iz domače kuhinje, mladi, bodoči
gospodar Franci je že pravi virtuoz na
harmoniki.
Najlepše in ubrano je bilo v kleti, kjer se
je v prekrasnem in akustičnem ambientu
dalo tudi lepo zapeti.
Ob odhodu iz vasi smo si ogledali še
ognjemet.
Povratek mimo urejenega in z lučkami
osvetljenega studenca na Škrjančah je bil
prava paša za oči.
Že tradicionalno so se krajani vasi, predvsem pa družina Mervar, izkazali kot
odlični gostitelji.
Po dveh urah druženja na Boričevem smo
se odpravili proti Košenicam. Vmes smo
razveselili predvsem najmlajše z ognjemetom in z osvetlitlitvijo s stotimi svečkami
našega studenca na Škrjančah.

VABLJENI TUDI NA LETOŠNJI BOŽIČNI
POHOD, KI BO 26. 12. 2017!
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Izlet krajanov na visokogorsko smučišče
Svet KS za krajane že tradicionalno organizira smučarski izlet v tujino, tokrat smo
se 18. februarja 2017 odpravili v znameniti
avstrijski Katschberg. Prvi postanek za kavico smo opravili na bencinskem servisu
OMV v Radovljici, nato smo se ustavili v
poslovalnici Skipass na Jesenicah, kjer smo
kupili smučarske karte. Na cilj smo prispeli
okoli 9:00 ure.
Bilo je 57 udeležencev, točno toliko, kot je
bilo sedežev na velikem avtobusu. Bilo je
izredno prijetno druženje, kateremu je prispeval vsak posameznik in vsi kot izredno
prijetna ter homogena družba. Veseli nas,
da je bilo z nami tudi veliko mladih, razigranih in dobrovoljnih krajanov. Zmagovalci
pa smo bili vsi, kajti nihče se ni poškodoval. Zaradi močnega sonca, ki je v drugi
polovici dneva pripekalo, je bil naslednji
dan le kakšen bolj rdeč nosek. Seveda pa
so bili nekateri, ki si niso le sebi polepšali
dneva s smučanjem na prekrasnih snežnih
poljanah, pač pa po koncu smučanja in ob
povratku na avtobusu tudi vsem drugim s
sladkimi, mesnimi in tekočimi dobrotami
iz svojih nahrbtnikov. Hvala vam še enkrat!
Smučanje bomo za krajanke in krajane
KS Šmihel zagotovo ponovno organizirali v februarju ali marcu 2018 in že sedaj
vabljeni.
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Adventni izlet v Izolo,
Piran in Portorož, dne
09. december 2017
Do sedaj smo imeli adventne izlete v Gradec, Zagreb, Ljubljano,
Trst, in lani v Salzburg. Letos smo dne, 9. decembra 2017, organizirali adventni izlet na našo obalo z obiskom Izole, Pirana in
Portoroža.
Tudi tokrat je bil avtobus poln, saj se nas je kljub snežnemu neurju
ob odhodu iz Novega mesta izleta udeležilo kar 59 udeležencev.
Bolj smo se bližali morju, lepše je bilo vreme in na koncu smo
se na obali, v popoldanskem času že dobesedno kopali v soncu.
Spoznavali smo stara mestna jedra Izole in Pirana ter ob strokovnem vodenju profesionalne turistične vodičke spoznavali čare
naših obalnih mest iz popolnoma nove perspektive, kot smo
poznali ta mesta do sedaj. Ne glede na napoved, da je adventna
tržnica v Portorožu lepa, pa nas je vse dobesedno očaral Portorož,
ko je zaživel v tisočerih lučkah, in ko smo se lahko tudi pogreli ob
ognju sredi adventne tržnice pred hotelom Kampinski s toploto
odprtega gorišča in kuhančka. Res čarobno.
Pred večerjo smo si ogledali še znamenito cerkev Sv. Trojice v
Hrastovlju. Notranjost cerkve hrani cikel izjemnih fresk iz obdobja
poznega srednjega veka in renesanse, ki so tudi najbolj znani cikel
v slovenskem delu Istre.
Seveda pa je bilo na koncu poskrbljeno za izjemno okusno pristno Istrsko večerjo ter zabavo z živo glasbo. Ko smo na koncu vsi
skupaj stoje in ob spremljavi dveh harmonik zapeli še nekaj pesmi
smo se odpravili proti domu. Prijetno utrujeni ter pod vtisom
novih spoznanj je pot v dremežu do Novega, mesta seveda zelo
hitro minila.
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PLAN VEČJIH AKTIVNOSTI 2018
• Rekonstrukcija Šmihelske ceste s pločniki in drugo infrastrukturo od cerkve do
uvoza za Vito;
• odkupi zemljišča in pridobitev soglasij za rekonstrukcijo Šmihelske ceste z javno
razsvetljavo od uvoza za Vito in do Košenic;
• spremljanje izvedbe novega železniškega postajališča v Šmihelu in nadaljevanje izvedbe nove Šmihelske ceste;
• odkupi zemljišč in izvedba novih parkirišč ter avtobusnega postajališča pri
pokopališču;
• organizacije brezplačnih delavnic in predavanj na temo, sadjarstva, vrtnarjenja
in urejanja gredic;
• druženja krajanov s pohodi in organizacijo izletov.

Aktivnost zaradi
problematike pasjih
iztrebkov
Pred nekaj leti smo izdelali lične nalepke, ki opozarjajo
lastnike hišnih ljubljenčkov, da živalske iztrebke, do
katerih pride na javnih in privatnih površinah, počistijo. Ugotavljamo, da je stanje iz leta v leto boljše in se
zahvaljujemo vsem, ki temu sledite. Ker pa še vedno
ni popolnoma dobro, še enkrat apel na vse lastnike,
da vsaj na vseh javnih površinah počistijo za psi in tudi
mačkami.

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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ŠIROKO SRCE
Šmihela
Naše interno glasilo Šmihelčan bazira na pomembni rubriki ŠIROKO
SRCE ŠMIHELA, katere cilj je, da se
s portreti krajanov bolje spoznamo
med sabo. Mnogokrat slišimo
besede; nimam časa, se mi mudi...
Vsakdanje skrbi in obveznosti nas
obremenjujejo in odtegujejo od
možnosti, da bi nekaj naredili tudi
za obogatitev nas samih, za sprostitev, za druženje in spoznavanje ljudi
- sosedov, ki bivajo v naši soseski, s katerimi se
vsakodnevno srečujemo, vendar se med samo ne
poznamo.
Pred petimi leti smo vam v našem lokalnem glasilu Šmihelčan,
pod rubriko ŠIROKO SRCE ŠMIHELA, predstavili razna društva
in organizacije, ki delujejo humanitarno, potem športnike, glasbenike, kulturnike, nadalje podjetnike oz. uspešne managerje,
pristne staroselce - Šmihelčane, lani pa smo predstavili posameznike, ki so v preteklosti vodili oziroma se nadpovprečno

aktivno vključevali v delo PGD Šmihel,
KORK Šmihel, KS Šmihel ali še kakšne
inštitucije našega kraja.
Vse bolj ugotavljamo, da smo po
kvaliteti krajanov najbolj bogat
kraj. Koliko imamo talentov,
podjetnikov, koliko je humanih
ljudi med nami, kakšno bogastvo
kraja je v ljudeh,….prepričajte se
tudi sami.
Letošnja rdeča nit te rubrike bo predstavitev
nekaterih družin in posameznikov, ki so novo priseljeni krajani in jih sosedje še ne poznamo ali jih poznamo
le na videz. Predstavitve so pripravili kar novi sosedje sami, zato
je vse to iz njihovega srca, ki je tudi ''široko''.
Vsem novo doseljenim izrekamo dobrodošlico, saj smo krajani
Šmihela odprtega in ''širokega srca'' poleg tega pa želimo, da se
počutijo ne le dobrodošli – zaželeni, pač pa tudi, da se tako ali
drugače pridružijo v družabnem življenju kraja.

Kako biti dober sosed...po Šukljetovo
Slovenci in sosedi. Star slovenski pregovor pravi, da sosedov nič ne zbliža
bolj kot dobra ograja, v primeru KS
Šmihel pa je to bolj živa meja. Pa je res
tako? Da se nekdo odloči za svoj dom,
kjer si bo z družino ustvaril prijetno
okolje za bivanje, je velikokrat na
mestu tudi vprašanje: »Kakšni so pa
sosedi?«. Vedno se moramo namreč
zavedati, da naš dom meji na dom še
nekoga drugega - soseda, in da živimo
v majhnem mikro prostoru, kjer se
bomo redno srečevali, izmenjali nekaj
besed, skupaj podoživeli lepe in slabe
trenutke. Zato je izjemno pomembno,
da imamo prijetne sosedske odnose,
ki ustvarjajo ugodno klimo za življenje. Britanska študija iz leta 2014 pa
je celo pokazala, da obstaja povezava
med dobrimi sosedskimi odnosi in
zdravim srcem. Zato moramo kljub
hitremu tempu življenja ter mnogim
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obveznostim negovati sosedske
odnose.
Tudi na Šukljetovi ulici se je zadnje
čase (pišem o obdobju zadnjih desetih
let) prodajalo kar nekaj nepremičnin
in lahko rečem, da vedno, mi, »staroselci«, z nestrpnostjo pričakujemo,
kdo se bo priselil k nam. Moj dedek
se je vedno veselil novih prišlekov,
njihovih zgodb, otrok, ki jim bo skozi
okno za pusta dajal bombone ter
staršev, ki jih bo lahko vprašal, iz kje
prihajajo in kaj jih je pritegnilo v naši
ulici. Zamolčimo seveda, da jih malce
pričakujemo tudi s strahom, ali se
bomo ujeli, pa kam bo kdo kidal sneg,
če bodo počasi peljali čez ulico, in
ali bodo upoštevali že vzpostavljena
pravila na Šukljetovi, ki so za nas
samoumevna. Pa smo dobili tri super
družine, ki so na našo ulico prinesle
svež veter, otroke, ki nam polepšajo

dneve z novimi pogruntavščinami in
idejami ter ljudi, ki niso obremenjeni
z zgodovino ulice.
Lahko rečemo, da je naša ulica oživela in hvaležni smo sosedom, da
so samosvoji, edinstveni in sedaj že
naši. Soseda Ljudmila je poskrbela,
da smo se letos že drugič zbrali vsi
sosedi in sosede na našem kulturnem
večeru. V poletnih večerih smo odprli
okno in poslušali, kako iz vsake hiše
prihaja zvok inštrumentov, saj smo vsi
neumorno pilili svoje točke v zadnjih
dveh tednih pred samim dogodkom.
Ni to kar tako. To je Dogodek, z veliko
začetnico, zato se vsak maksimalno
potrudi. Da domačih zdravil, pekarskih
presežkov in ostalih dobrot sploh ne
omenjam. V dobre pol ure spremenimo ulico v lepo poletno kuliso za
mini sosedski festival. Lepo je, ko
se družimo, pogovorimo in skupaj
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sprostimo na naši ulici, kjer večinoma
vsakodnevno hitimo od opravka do
opravka. Vsekakor se brez pobude novih sosedov tega ne bi lotili. Vztrajnost
sosede in čas, ki si ga je vzela, da šla
prav do vsake hiše in poklepetala ter
povabila k sodelovanju, je res občudovanja vreden.
Pa ni samo kulturni večer tisti, ki je
pokazatelj novih sosedov v naši ulici.
Gre za tiste malenkosti, ki jih je kdo
že pozabil, pa jih je bilo potrebno le
ponovno prebuditi, zato sem se odločila, da bom naredila vodnik, kako biti
dober sosed po Šukljetovo glede na
naše izkušnje. Ker se vsi skupaj vedno
znova učimo in sobivamo.
Vedno pozdravimo. Tudi, če je bil
izjemno slab dan v službi, imamo
slabo frizuro ali smo tako lačni, da
se nam megli pred očmi. Izmenjujte
vrtnarske nasvete in recepte za domače zvarke, poleg pokušanja le-teh,
smo vsi sosedi zadovoljni z okusnimi
paradižniki in debelim korenčkom.
Opazite sosedovo prizadevanje za
urejeno okolico in delo okoli le-te, saj
pohvala vendar vsem dobro dene.
Pohvalite tudi sosedine bujne rože, čeprav morda na naši okenski polici niso
letos tako uspele. Ko odidejo na daljše
potovanje, kdaj pa kdaj vržite oko tudi
na njihovo hišo in preštejte, ali so vsi
vrtni palčki še tam. Orodja ne rabimo
ljubosumno skrivati v svoji kleti, da ga
lahko uporabimo 3x na leto, ampak
ga posodimo tudi sosedom, če ga
potrebujejo. Energija in dobra volja se
prenašata, zakaj ne bi spravili soseda
v dobro voljo, če smo že imeli izjemno
uspešen dan v službi in lahko trosimo
pozitivno energijo naokoli. Ob kidanju
snega ali prihoda s pohoda z baklami
se vedno prileže domač kuhanček in
klepet.
Otroci so naš zaklad, zato previdno
vozimo po ulici in pazimo nanje.
Skrbimo za našo okolico in skupaj
pazimo na urejenost in varnost naše
ulice. Spoštujmo drug drugega ter
zasebnost naših domov. In naj bo naš
moto: »Dobro se z dobrim vrača«.
V letu 2018 vsem krajanom in krajankam Šmihela želim lepe sosedske
odnose.

Pripravila Aleksandra Pavlič,
foto Nives Pavlič

december 2014
2017

25

Družina Stalman Drab
Družina Stalman Drab, ki jo v nadaljevanju
predstavljam njihov najmlajši, bo letos za
Božič začela že tretje leto življenja z nami,
v Aškerčevi ulici na Košenicah.
Resda nismo še »staroselci« tukaj, vendar
pa vseeno ne toliko novi, da se nam ne bi
že počasi oblikoval odnos do ljudi in občutek do urejenosti in delovanju okoliša v
katerem živimo.
Od vseh članov družine, ki jo trenutno
sestavljamo Deana Xenia, Tyshea Anai,
Kristjan in Samo (ostali trije fantje že živijo
s svojimi dekleti v Ljubljani oz. Zagrebu),
sem le slednji Novomeščan po rojstvu. Pa
še jaz sem preživel večji del svojega življenja drugje, kot v svojem rojstnem kraju.
Deana in Tyshea sta obe rojeni Avstralki,
Kristjan pa je po rodu Ljubljančan.
Raznolikost naših rojstnih krajev lahko
govori tudi o tem, da nas naša življenjska
pot vodi po svetu in da smo se v tem prelepem okolišu, urejeni soseski s prijaznimi,
ustrežljivimi in zabavnimi sosedi ustavili le
za nekaj let, morda tudi za kaj več. Za sedaj
še ne moremo vedeti, kdaj in kam nas bo
popeljala naša pot.
Deana, ki je večkrat nagrajena modna
oblikovalka, je ves čas do razpada naše
bivše domovine iz svojega butika v
Zagrebu, polnila police modnih trgovin
po vsej državi z unikatnimi kreacijami
igrivih otroških kolekcij pod skupnim
imenom »Play Time«. Tudi v Sloveniji
je ustvarjala romantična oblačila za
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deklice pastelnih barv,
z rožicami, metuljčki in
čipkami. Morda se še kdo
spominja trgovine Anai
na Detelovi v Novem
mestu in na Starem trgu
v Ljubljani. Odkar pa je
Tyshea, kateri so bila v prvi
vrsti namenjena njene kreacije odrastla, se je njena
kreativnost preusmerila
predvsem na dekoracije
notranjih prostorov z zavesami, okrasnimi blazinami
in ostalimi izdelki iz blaga.
V aktivni skrbi za zdravje
naše družine in sebe pa je
svojo kreativnost in pozornost že leta 2011 usmerila
v presno prehrano. Najprej
so bile to le smutiji, namazi, skromne in enostavne
presne sladice, stisnjeni
sokovi. V vseh teh letih pa
je svoje zanje nadgradila na nivo celotnih
presnih obrokov z več hodi od prigrizkov,
juh, glavnih jedi, solat ter seveda vseh vrst
presnih sladic, tort in jedi, katerih imena
bo potrebno še izumiti 😊. Svoja znanja z
velikim žarom deli na delavnicah presne
hrane, ki jih občasno organizira in vodi na
našem domu. Trenutno so njene kreacije
dosegljive le preko Instagrama pod @raw.
hippie.diva, v nastajanju pa je tudi spletna stran, kjer bodo na voljo njeni recepti
in drobne skrivnosti priprave raznolikih,
energetsko čistih, zdravih in poživljajočih
presnih obrokov. Ker je iz hobija naredila
poklic, ji sedaj počasi zmanjkuje časa za
ostale hobije kot so kolesarjenje, dolgi
pohodi in ples. Še vedno pa jo imajo
rade angelske karte, s katerimi nam in
prijateljem pomaga pri naših odločitvah
za bodoče. Ljubezen je seveda vzajemna.
Tysheja, ki je kot prejmnica diplome šole
letos končala šolanje na Grmu, sledi svojim sanjam in umetniški žilici na likovni
gimnaziji v Ljubljani, tako da je med
tednom ni več doma. Iz dijaškega doma
prihaja ob petkih in vikende preživlja v
učenju, risanju in izdelavi projektnih nalog in seveda v lokostrelstvu in treningu
jahanja, ki ga letos že 10. leto obiskuje v
Češči vasi.
Med poletnimi počitnicami pa je »mavrična bojevnica«, in tako kot njen brat

Kristjan, (ko)mentorica za otroke z ADHD
sindromom, ki se vsako poletje udeležujejo taborov, ki jih prireja društvo Eternia
iz Novega mesta. Tudi Kristjan je večji del
časa odsoten od doma. Prej kot vojak
Slovenske vojske, kjer je večino časa prebil
na terenu kakor tudi sedaj, ko je poštar
in raznaša pošto na področju našega
predhodnega domovanja v krajevni skupnosti Majde Šilc. Sam sem po povratku
iz Avstralije dobil sanjsko delo v najboljšem slovenskem zaposlovalcu Krki kot
sistemski inženir računalniških sistemov
SAP. Zaradi vsestranskosti, naprednih tehnologij in zanimivosti dela mi tako le malo
časa ostaja za moje druge hobije kot so
fotografija, kolesarstvo, Tai Ji, pohodništvo,
potovanja in hitri avtomobili.
Čeprav bo izgledalo kot hvala, moram
resnično priznati, da je soseska v kateri
bivamo sedaj, zame najlepša. Od jutra,
ko me zbudi sonce izza Gorjancev, do
poti na delo, ko se pred menoj razprostre
pogled na mesto, Kapitelj in Trško Goro
do večera, ko iz svoje terase uživamo
v ptičjem petju ptic iz bližnjega gozda.
Stalnica pa so mir, urejenost in tišina celotne soseske in nenazadnje dobri ljudje,
ki so nas sprejeli odprtih rok in src. Hvala
vam sosedje 😊.
Samo Drab, Aškerčeva 8, Novo mesto
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Družina Bregač-Kristan
Odkrila sva prelep del Novega mesta, ki naju je takoj očaral
z mirnim okoljem in prelepim razgledom. Urška vedno
znova uživa v prelepih sončnih zahodih, ki jih je možno
opazovati s tega hriba. Dneve, ko smo doma, preživljamo,
če le lahko, na prostem, ne glede na letni čas. Spomladi
in poleti dneve začenjamo s sončnim vzhodom, s kavico
in zajtrkom na terasi. Veliko opravka nam da urejanje
in vzdrževanje okolice, ki se ga vedno znova lotevamo z
največjim veseljem. Poleti kosila pripravljamo zunaj in tam
se tudi največ zadržujemo preko celega dne. Večere radi
presedimo na terasi, zazrti v zvezdnato nebo. Vsako jesen
občudujemo prelepe barve polj in gozdov, ki nas obdajajo.
Če imamo srečo in pozimi sneg pobeli sosednje griče, pa
se tako otroci kot starši odpravimo ven, zimskim radostim
naproti, na breg kar pred hišo.
Naselje je vsak dan polno otrok, ki med igro na prostem z
viki in kriki potrjujejo, da uživajo v tem okolju. Desetletni sin
Lan najraje s prijatelji odkriva zanimivosti okoliških gričev
in gozda, štiriletna hči Kiara pa s kolesom po naselju nabira
prve kilometre in v bližnji naravi opazuje ptice in celo srne.
Najraje sta doma! S sosedi se občasno dobimo vsaj na kakšni kavici, ovira je le čas, ki ga je vedno premalo.
Veseli smo, da smo se odločili za bivanje v tem delu Novega
mesta…in Ulice na Hribu ne bi menjali za noben drug kraj
na svetu!
Gregor Bregač
Urbanje je projekt, ki je kakšno desetletje nazaj nastajal
v režiji znane arhitekturne hiše Sadar Vuga. Zaenkrat
je to skupina sedmih družinskih hiš, ki stojijo v krajevni
skupnosti Šmihel, poleg Košenic, nad vasjo Škrjanče. Naš
naslov je Ulica na Hribu. Vse hiše, razen ene, so že vsaj leto
dni naseljene z mlajšimi družinami z otroci. Midva z Urško
imava stalno bivališče na tem naslovu med prvimi izmed
vseh družin, ki tu bivamo. Tu sva že več kot tri leta.
Oba se sicer dnevno voziva na delo v Komendo, torej skoraj
sto kilometrov proč. Ker pa sem kot pristen Dolenjec zaljubljen v Dolenjsko, se kljub vsemu nisem želel odpovedati
bivanju v Novem mestu. Urška prihaja z Gorenjske, vendar
mi jo je uspelo prepričati v to, da sva za kraj bivanja izbrala
ta konec Slovenije. Prej sva živela v večstanovanjski hiši mojih staršev v krajevni skupnosti Ločna-Mačkovec, v naselju
Pod Trško goro. Vendar je z naraščajem stanovanje postalo
premajhno in morala sva rešiti stanovanjski problem.
Namen sva sicer imela graditi hišo, sva pa vedela, da je na
tem prelepem koncu Novega mesta novo naselje. Zato sva
se nekega lepega popoldneva odpeljala v to naselje, da bi
morda dobila ideje za tip gradnje. Na najino začudenje so
bile sicer zelo lepe hiše nenaseljene, okolica pa precej zapuščena. Takoj sva se pozanimala o nakupu in dokaj kmalu
sva bila srečna lastnika hiše, v kateri bivava sedaj. Nakup
je bil zaradi stečajnega postopka, v katerem je bil projekt
Urbanje, zelo zapleten. Vendar nama je vsem oviram in
birokratskim težavam navkljub uspelo!

Fotografija sončnega zahoda, ki je viden z naše hiše
december 2017
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Družina Jaklitsch
Sva Mateja in Klemen Jaklitsch. Hišo
na Škrjančah sva kupila v maju 2014,
v naslednjem letu sva jo obnovila. Na
Škrjanče sva preselila na prvi poletni
dan 2015. Pred tem sva 6 let živela na
Trški gori.
Mateja (rojena Jakše) sem živela na
Uršnih selih. Osnovno šolo sem obiskovala v Birčni vasi in Šmihelu. Po končani
novomeški gimnaziji sem obiskovala
Pedagoško fakulteto, kjer sem pridobila
naziv profesorice razrednega pouka.
Zaposlena sem na Osnovni šoli Center.
Veliko prostega časa porabim za skavte.
Nekaj let sem bila voditeljica mladih
skavtov, ki imajo sedež v župniji Šmihel,
sedaj pa delujem v projektih na državni
ravni. Trenutno sem programska vodja
Skavtskega okoljskega centra Kočevski
rog. Rada sem v naravi in tudi skrb zanjo
mi veliko pomeni. Najine goste z veseljem pogostim z domačimi slaščicami
in sokovi, ob priložnosti izdelam voščilnico ali čestitko, razveseli me igranje
družabnih iger, urejanje najinega arhiva
fotografij, klepet s prijatelji, še posebej
pa vzklik »Mateja!« iz ust nečakov.
Klemen sem do poroke živel na
Žibertovem hribu. Obiskoval sem
Osnovo šolo Grm, Gimnazijo Novo mesto in Ekonomsko fakulteto v Ljubljani,
kjer sem pridobil naziv univerzitetni
diplomirani ekonomist. Zaposlen sem
na ZZZS.
V otroštvu sem čas preživljal na ulici s
prijatelji in tudi pri teti na vasi. Tam sem
veliko pomagal očetu pri različnih opravilih, kar se pozna še danes, saj znam
marsikaj narediti sam. To mi je posebej
prav prišlo zadnja leta, ko sem intenzivno prenavljal in urejal najino hišo. Rad
delam, rad pa si tudi vzamem čas za
počitek. V prostem času od vedno rad
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kolesarim, se vozim z motorjem (želel
bi si več), igram badminton in pozimi
kakšen dan smučam. Ob večerih rad
pogledam kakšen film ali serijo. Skoraj
dvajset let sem aktiven v pevskem
zboru, saj me petje in druženje veselita.
Sem član skupine odraslih skavtov v
Novem mestu. Po naravi sem družaben
in komunikativen, rad si vzamem čas za
prijatelje, ki jih spravljam v dobro voljo.
Oba sva skavta (kjer sva se spoznala),
rada preživljava čas z družino in prijatelji,
hodiva na morje in k reki Nadiži, kolesariva, pleševa, pridelujeva in predelujeva
sadje in zelenjavo (za hišo imava vrtiček)
in ob večerih skupaj pogledava humoristične serije.
Medsebojni odnos gradiva na poštenosti, spoštovanju, ljubezni in

naklonjenosti. Večkrat ugotavljava,
kako se medsebojno dopolnjujeva:
eden običajno bolj priganja, ko se kam
odpravljava, drugi pripravlja, da ne bi kaj
pozabila vzeti sabo; kakšen dan več govori eden, drugi manj in obratno; eden
raje opravlja taka opravila, drugi drugačna, veliko pa imava skupnih aktivnosti.
Občutiva, da naju imajo v družbi radi,
sva sproščena in dobre volje, znava pa
biti tudi resna.
Na Škrjančah nama je prijetno, sosedje
so prijazni, ob priložnostih radi poklepetamo. Všeč nama je, da hiše niso
ograjene z ograjami, da je blizu gozd in
je veliko zelenja, da ni slišati mestnega
hrupa. Počutiva se varno. Zadovoljna
sva, da sva si ustvarila dom prav tu.
Klemen Jaklitsch
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Družina Burgar
Spoštovani sokrajani, kot ste verjetno
opazili je na Bajčevi ulici 16 več kot 100
let staro hišo zamenjala novogradnja.
V spodnjem delu imata dom že stara
Šmihelčana, moja starša Stane in Marija
Burgar. Zgornji del pa je novi dom moje
družine, Aljaža Burgar, Eve Burgar in
Irene Težak. Pot naše družine se prične v
mali garsonjeri na bivši Zagrebški cesti
v Novem mestu, kjer sva živela skupaj z
Ireno, katera se je v Novo mesto preselila
iz Slamne vasi, v Beli krajini. V tem obdobju skupnega življenja brez otrok sva
najraje sedla na letalo in nekam odpotovala odkrivala nove kraje, kulture in kulinariko. Po nekaj letih sva se preselila v
večje stanovanje na Ulico Slavka Gruma,
kjer se nama je zelo kmalu pridružil
Aljaž in čez tri leta še Eva. Otroci so rasli
stanovanje pa je bilo vsako leto manjše,
zato smo 1. oktobra letos postali vaši
sokrajani. Sam Šmihel nam je zelo všeč,
saj je vsaj nam najbolj poznani del kjer
stanujemo, miren, urejen z prijaznimi
sosedi. Veliko nam pomeni tudi bližina
igrišč na šolskem centru, kjer se lahko
otroci brezskrbno podijo za žogo. Minus
pri tem je le 200 metrov poti, kjer ni
pločnika, v jutranjih urah pa se po njem
vozi res veliko število vozil.
Kaj reči o nas…
Aleš je svojo poklicno kariero pričel v
Policiji, kjer dela še danes, z razliko da
je nekoč mrzle in vroče dneve na cesti,
zamenjal za pisarno. Irena je svojo pot
začela na Pošti Slovenije, kjer dela še
danes, z razliko, da je nekoč dolgočasne
dneve zamenjala z neprestanimi vrstami
čakajočih strank. Aljaž in Eva od svojega
prvega razreda obiskujeta Osnovno šolo
Drska. Ob selitvi ju, na njuno željo zaradi
dolgoletnih prijateljev in prijateljic, nisva
prepisala v Osnovno šolo Šmihel. Aljaž je
miren fant, navdušen nad športom, zato
5 let trenira nogomet. Eva je njegovo
nasprotje živa punca, skoraj brez sramu,
ki jo navdušuje ples in petje.
Drugače pa se v novem domu in kraju
počutimo odlično in vam sporočamo, da
se lahko brez strahu ustavite pri nas na
klepetu ob kavici.
Z lepimi pozdravi!
Aleš z družino

Slika družine brez mene (nekdo mora držati fotoaparat)

Več kot 100 let stara hiša, ki jo je na
istem mestu zamenjala ta, ki je naš
novi dom.
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Nova podoba nekdanjega samostana in
dejavnosti Baragovega zavoda
Prijazni prošnji gospoda Toneta Progarja,
naj za Šmihelčana, glasilo krajevne skupnosti Šmihel, napišem nekaj o obnovi
zunanje fasade nekdanjega samostana
Šolskih sester de Notre Dame, ki je sedaj
v lasti Škofije Novo mesto, nisem mogel
odreči. Tudi zato ne, ker me je poklicalo
kar nekaj ljudi iz Šmihela in pohvalilo
škofijo, da je zelo lepo obnovila nekdanji
samostan. Obnovljena stavba je v ponos
Šmihelu in Novemu mestu, so mi rekli.
Domačini zgodbo o samostanu in
njegovi usodi dobro poznate. V drugi
polovici 19. stoletja so ga zgradile sestre
notredamke, kot so jih ljudje imenovali.
V njem so organizirale dekliške šole
na različnih stopnjah. V stavbi je bila
prva šola za gluhonema dekleta na
Slovenskem. Iz Šmihela so sestre kasneje
odšle še v druge kraje na Slovenskem in
v Ilirski Bistrici zgradile podoben samostan, ki še danes deluje.
V Šmihelu je nova oblast po drugi svetovni vojni šole zaprla, samostan nacionalizirala, sestre pa izgnala v grad Struga
pri Otočcu. V nekdanjem samostanu je
bila potem osnovna šola, dijaški dom in
še marsikaj drugega. Po zakonu o denacionalizaciji je država sestram samostan
vrnila v zelo slabem stanju. Stavba je
ostala prazna in še naprej propadala.
Ko je bila leta 2006 ustanovljena Škofija
Novo mesto, so sestre samostan podarile škofiji. Na škofiji smo bili takšnega
darila veseli in se lotili postopne obnove.
Najprej smo računali, da bo v njem škofijska gimnazija, a smo kmalu ugotovili,
da je v njem po sedanjih šolskih standardih premalo prostorov, da bi lahko imeli
vsaj tri razrede istega letnika. Potrebno
bi bilo dograditi telovadnico, dvorano in
še marsikaj drugega.
Na škofiji nismo imeli dovolj sredstev,
za kredit se nismo odločili. Projekt
Gimnazija smo preložili na prihodnost
in začeli z obnovo, ki ste jo lahko
spremljali v zadnjih desetih letih.
Ustanovili smo zasebni zavod Friderik
Irenej Baraga za verske in vzgojne
dejavnosti. V njegovem okviru zelo
uspešno deluje Konservatorij za glasbo
Jurij Slatkonja. V teh letih se je izšolalo
več deset organistov, zborovodij, solo
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Nova podoba nekdanjega samostana v Šmihelu in zahvala Škofiji Novo mesto s strani
krajanov, da so s tem vsem nam polepšali vstop v naš kraj (opr. urednika glasila)

pevcev, skladateljev in drugih. Novo
mesto je po zaslugi Konservatorija
Jurij Slatkonja postalo novo operno
središče, saj je v zadnjih letih izvedel
kar tri opere: Krst pri Savici, Pod svobodnim soncem in Deseti brat. Prvi dve
je napisal slušatelj Konservatorija Tom
Kobe, Desetega brata pa njegov ravnatelj prof. Aleš Makovac. V novembru
je bilo v Kulturnem centru Janez Trdina
11 predstav Deseta brata in vse so bile
razprodane do zadnjega sedeža!
V zavodu deluje tudi štiriletna
Katehetsko pastoralna šola, ki izobražuje katehete in katehistinje ter druge
pastoralne sodelavce na župnijah. Je
izjemno koristna in potrebna šola! V
Duhovnem centru de Notre Dame
skrbimo za duhovno poglabljanje in
rast. V zavodu so tudi različni pastoralni
tečaji, predavanja in druga strokovna
srečanja. Tečaja priprave na zakon se
udeležuje veliko parov, tudi do 40 parov naenkrat.
Razumljivo je, da smo zaradi vseh
teh dejavnosti želeli čim prej urediti
tudi zunanjo podobo stavbe, da bo
bolj privlačna in ugledna. To nam je
letošnjo jesen tudi uspelo. Ko pišem te
vrstice, je večina fasade že obnovljene
in gradbeni odri podrti. Le manjši del
jih pri steklenem vhodu na dvorišču

še ni končan. Potrebujemo še dva ali
tri dni lepega vremena in obnova bo
končana. Spomladi naš čaka samo še
cokel. Delo smo zaupali Pagrasu d. o. o.,
glavna izvajalca sta bila Zidarstvo Bele
in Pleskarstvo Catuta ter še nekaj drugih
obrtnikov. Strokovne smernice je dal
ZVKDS OE Novo mesto. Izvajalci so delo
odlično opravili.
Naj dodam še to, da se Škofija ni odpovedala načrtom o škofijski gimnaziji.
Gimnazija bi bila odlična pridobitev za
Novo mesto in širšo okolico. Kdaj in kje
bo gimnazija, še ni jasno. Obnovljena
stavba je v veselje tistih, ki se v njej
izobražujejo ali udeležujejo katere od
opisanih dejavnosti, in tudi sosedov
in drugih mimoidočih, ker ne kvari več
okolice in ne meče slabe luči na lastnika.
Ko bo urejen še prostor pred stavbo in
ko bodo tudi okoliške stavbe, med njimi
tudi župnijska cerkev, na zunaj obnovljene, bo ta del mesta postal osrednji
prostor, nekakšen Trg sv. Mihaela, ki bo
povezoval stari del naselja.
V obnovljeni stavbi pa je še dovolj
prostora tudi za kakšnega primernega
najemnika. Interesenti se lahko oglasijo
v zavodu.
Janez Gril, ravnatelj Škofijske
gospodarske uprave in direktor
Zavoda Friderika I. Baraga

Glasilo Krajevne skupnosti Šmihel

Zgodba o škrjanski kapelici
Bilo je v nedeljo, 22. oktobra 2017. Za
ta dan je bilo napovedano nestabilno
vreme, a do večera se ni zgodilo nič
dramatičnega. Potem pa je se je mrak
nenavadno hitro zgostil in ozračje je
zatrepetalo.
Saj, če nevihta ne bi bila tako silovita in
bi vse živo pred njenim divjanjem ne
zbežalo v varne kotičke, potem bi človek
lahko bolj verodostojno opisal, kaj se je
med njo dogajalo. A ker so mogočne sile
to preprečile, naj spregovori domišljija:
o ostrih bliskih, ki so parali temo, da je
nebo nad vasjo kar utripalo v oslepljujoči svetlobi, o mogočnem grmenju,
ki se je zlilo v eno samo uho parajoče
bobnenje. Strahovita napetost je zavladala nad dolino. Močan veter je upognil
sadno drevje med hišami in zarožljal z
opekami na njihovih strehah. Debele
dežne kaplje so v trenutku zmočile na
novo zorane brazde na vaških poljih in
zaropotale po pravkar posušenih koruznih steblih.
Sprostitev je bila silovita. Zažarele so električne žice med transformatorjem na
hribu in tistim v dolini in bleščeči ogenj,
ki se je kresal okoli njih, je razsvetlil okolico. Kapelica ob cesti je oživela. Zažarela
je v beli svetlobi bližnjih električnih žic,
nato pa se je v trenutku napihnila in
postala en sam bleščeč balon. Njeno
pločevinasto streho je dvignilo in požrl
jo je ogenj, kovinski križ vrh nje pa je
vzplamtel v roju isker. V istem trenutku
je treščilo. Pok je bil silovit, kot ga človeško uho še ni slišalo. Razletel se je po
dolini in se zaletaval na vse konce. Šele
po mnogih odmevih je utihnil. Umirila
se je tudi nevihta. Le polja so še cedila
deževnico in vas si je lizala rane. Bila
je v temi, saj ni bilo elektrike, utihnili
so telefoni, uničeni so bili televizorji in
računalniki.
In kako je bilo s kapelico? Je od nje sploh
še kaj ostalo?
Tisti, ki se že ob prvem svitu vozijo čez
vas v mesto, niso mogli opaziti razlike.
Kapelica je bila na svojem mestu, na
videz nepoškodovana. Šele dnevna
svetloba je razkrila posledice: sveče,
ki jih popotniki prižigajo pred njenimi
vrati, so bile razmetane, lesena okna in
vrata polomljena, drobci stekla razsuti
vse naokoli. Oltarna skulptura je bila

poškodovana, v zidove je silna moč
zvrtala več lukenj. Pločevinasta streha
jo je bila spet pokrivala, le en vogal je bil
zavihan, kot da bi vanj z močnimi zobmi
zagrizla ogromna zver.
No, zobje časa pa v škrjansko kapelico
ne grizejo še tako dolgo, saj so jo po
pripovedovanju postavili šele v začetku
prejšnjega stoletja. Ustni viri in nezanesljiv človeški spomin navajajo dva
vzroka za njen nastanek: Turkov grunt je
bil nepričakovano rešen dolgov, zato so
Turkovi na svoji zemlji postavili kapelico;
postavili naj bi jo v zahvalo, ker so se vsi
Turkovi fantje živi in zdravi vrnili iz prve

svetovne vojne. Če obstajajo kaki pisni
viri, jih bo treba še poiskati.
Spomnim pa se, kaj mi je svoj čas pripovedovala mati. Italijanske patrulje, ki so
prva leta druge svetovne vojne varovale
belokranjsko železnico, so streljale na
vse živo okoli nje. Tudi proti Škrjančam.
Tako so Italijani smrtno ranili staro ciganko, ki je na njivi pri kapelici izkrvavela in
tam ležala še nekaj dni, saj se nihče ni
upal do nje. Torej ima kapelica, ki je za
verske objekte relativno mlada, za sabo
že kar burno zgodovino.
Tone Jakše
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Pastirji so našli
Marijo, Jožefa in dete

I
K

n 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.«
o so angeli šli od pastirjev v nebo, so ti govorili drug drugemu:
»Pojdimo torej v Bêtlehem pogledat to, kar se je zgodilo in kar nam
je sporóčil Gospod!« Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno
v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otrôku.
In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohraníla in jih premišljevala v svojem srcu. In
pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli,
tako kakor jim je bilo povedano (Lk 2,13-20).

Velikokrat smo v življenju že slišali za božič. Velikokrat smo že praznovali božične
praznike. Veselili smo se, ko smo postavljali vse potrebno za jaslice: mah, štalico,
figurice, božično drevesce in ga okrasili …
Neštetokrat smo že slišali zapeto ali pa tudi
sami zapeli najbolj znano božično pesem
Sveto noč in druge božične pesmi. In prav
tolikokrat gredo božični prazniki mimo,
zopet vstopimo v vsakdan in se vrnemo
na ustaljene tirnice našega življenja.
V zgornjem besedilu, ki je iz Lukovega
evangelija, piše, da so pastirji pohiteli
pogledat to, kar so jim oznanili angeli.
In ravno ti pastirci nas učijo tega, kakšen
človek lahko sprejme Jezusa. Tisti, ki je preprost, ki sliši povabilo in se mu odzove, tisti,
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ki ima odprto srce za čudovito dejanje, ki
se je zgodilo z Jezusovim rojstvom.
Ste se kdaj resnično že ustavili ob jaslicah,
ki predstavljajo največjo skrivnost vseh
časov? Ste kdaj dolgo časa zrli v Jožefa,
Marijo in Jezusa in si poskušali zamisliti,
kaj se je v resnici zgodilo tiste noči v
Betlehemu? Če ste že kdaj dolgo zrli v to
majhno dete, ki predstavlja pravkar rojenega Jezusa, in se zavedali dogodka, ki se
je zgodil, vas je lahko prevzelo le čudenje.
Čudenje nad tem velikim dogodkom, ki je
spremenil zgodovino.
Postanimo kakor otroci in sprejmimo ta
dogodek s tako iskrenim in odprtim srcem
kakor otroci, ki se še vedno znajo čuditi.
Predvsem pa znajo občudovati.
Naj ne bo to samo čustveno gledanje jaslic in solzno spominjanje
otroških dni, ampak predvsem
postanimo kakor otroci, ki gledajo
na Jezusa, rojenega v jaslicah, in
ga sprejemajo kor Odrešenika.
Ob božiču se tako trudimo, da
bi razsvetlili vse, a do srca, žal,
večkrat ne moremo. Zato pospravimo, očistimo, nadišavimo,
napečemo vse, kar je potrebno za
drobno figurico v jaslicah. V resnici
pa pozabljamo, da je On Luč, ki
osvetljuje in greje nas.
Zanimivo, da ta Odrešenik nikoli
ni obupal nad nami. Prišel nas je

namreč reševat, ne občudovat. Ni prišel
zaradi sebe, ampak zaradi nas.
Odprimo vrata naših temnih hiš, ki so velikokrat osvetljene le na zunaj. Prihaja Luč,
resnična Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Ni pomembno, kako bomo pripravili
jaslice in vse okraske v hiši in zunaj nje.
Pomembno je, kako bomo Njega sprejeli
in kako bo on razsvetlil naše življenje in
temine v njem.
Naj Odrešenik, po katerem naš svet v resnici hrepeni, še bolj kakor nekdaj razsvetli
vsak kot našega srca in doma!
Blagoslovljen božič vam želim in polno
Božje Luči v vaših srcih. Amen.
Igor Stepan, župnik
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Kulturni kotiček Osnovne šole Šmihel
Vse najboljše, Šmihelčanka in Birčanka
V ponedeljek, 16. oktobra, smo na
Osnovni šoli Šmihel praznovali 1. rojstni
dan projekta Rastoča knjiga. Poleg učencev in delavcev šole so se prireditve
udeležili predsednik društva Rastoča
knjiga, akademik dr. Boštjan Žekš, ki je
bil tudi glavni govornik; idejni oče projekta in naš nekdanji učenec, dr. Janez
Gabrijelčič; župan MO Novo mesto, mag.
Gregor Macedoni; predstavnik Zavoda
za šolstvo, lokalni ustvarjalci, avtorji
spodbudnih misli, udeleženci mednarodnega projekta Erasmus+, člani
sveta staršev in sveta šole ter upokojeni
delavci šole.
Poleg učencev in delavcev šole so se
prireditve udeležili predsednik društva
Rastoča knjiga, akademik dr. Boštjan
Žekš, ki je bil tudi glavni govornik; idejni
oče projekta in naš nekdanji učenec, dr.
Janez Gabrijelčič; župan MO Novo mesto, mag. Gregor Macedoni; predstavnik
Zavoda za šolstvo, lokalni ustvarjalci,
avtorji spodbudnih misli, udeleženci
mednarodnega projekta Erasmus+,
člani sveta staršev in sveta šole ter upokojeni delavci šole.
V bogatem kulturnem programu so se
predstavili recitator Jakob Hvala, Laura
Hrovatič in Tea Golob v pevskem duetu,
s petjem otroški in mladinski pevski zbor
pod vodstvom učiteljic Klavdije Hrastar
in Diane Dronjak ter glasbeni virtuozi:
Neža Abram s saksofonom, Marija Judež
na klavirju in Nia Božič Štefanič s kitaro.
Nagovorila sta nas ravnateljica mag.
Irena Hlača in dr. Janez Gabrijelčič, ki je
dejal, da je treba ne samo brati, ampak
tudi razmišljati, kako bi ideje Rastoče
knjige čim bolj udejanjili. Kipec deklice
Šmihelčanke je simbolično zrasel za nov
podstavek, na katerega smo zapisali misli, ki bodo odslej tudi usmeritve na poti
naše rasti. Veseli smo, da so spodbudne
misli prispevali ljudje, ki so povezani s
šolo in življenjem v našem kraju: Miro
Škufca, predsednik KS Šmihel, župnik
Igor Stepan in slikar Janko Orač. Za podstavek Birčanke pa so misli prispevali
Majda Meštrič, predsednica KS Birčna
vas, gospa Majda Nemanič in Vida Šter,
vodja podružnične šole.
Ponosni smo, da je ob tej priložnosti
luč sveta zagledala knjiga z naslovom

Rastemo v svoji majhnosti, v kateri
smo strnili delo preteklega šolskega
leta. Neskromno lahko rečemo, da je
bogata, zanimiva in si zasluži branje
vsakega izmed nas. Prvo poglavje
nosi naslov Iz korenin nam rastejo
krila in govori o zgodovini Šmihela
in šmihelske šole, v drugem poglavju
pa je v sliki in besedi popisanih 22
lokalnih ustvarjalcev, ki so avtorji knjig
oz. so dejavni na različnih področjih
umetniškega izražanja. Pri nastanku
tretjega poglavja oz. Abecede vrednot
so sodelovali vsi učenci, delavci in tudi
starši. Veseli bomo, če boste tudi vi
podprli naša prizadevanja in se odločili
za nakup naše knjige. Na voljo je po 9
€ v tajništvu šole. Zagotovo vam bo v
obogatitev, predvsem pa v lep spomin.

V prazničnih dneh si bomo v prvi vrsti
zaželeli zdravja in sreče. Mi pa v duhu
Rastoče knjige dodajamo: bogatimo se
z novim znanjem, bodimo ustvarjalni,
povezujmo se za skupno dobro, delajmo
dobro drug drugemu in imejmo se radi.
za OŠ Šmihel
Meta Dragman,
koordinatorica projekta
fotografije: Helena Murgelj
december 2017
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Živeti v simbiozi z naravo
»To, kar vemo, je kapljica, to,
česar ne vemo, je morje«

Skupaj z vami, uporabniki naših storitev,
lahko sledimo cilju, to je prispevati k
boljši družbi, odgovornejšemu ravnanju
z odpadki in spremembam na bolje za
vse nas. Ni nam vseeno v kakšni družbi
živimo in to želimo sporočiti tudi vam,
našim uporabnikom.
Nagovarjamo vas k pitju vode iz pipe.
Kakovost naše pitne vode je odlična
in kadarkoli odpremo pipo, se lahko v
trenutku odžejamo, ne da bi morali za
to v iz hiše.
Voda najbolj odžeja, blagodejno vpliva
na počutje, blaži glavobole in mnoge
druge težave, pomaga pri uravnavanju
telesne teže, spodbuja pozitivno razmišljanje, na voljo je v neomejenih količinah, je povsod dostopna in ugodna, je

najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov. Le voda iz pipe je ves čas
pod nadzorom in seveda samo voda iz
pipe je ves čas sveža. Voda iz pipe je pri
vas doma.
V želji biti uporabniku prijazni, vam
nudimo tudi aplikacijo »Pitna voda« s
katero lahko sami spremljanje stanja
oskrbe in kakovost pitne vode. Stanje
oskrbe lahko spremljate tudi za več različnih priključkov, na primer za lokacijo
vaše zidanice, delovnega mesta, šole ali
vrtca vaših otrok. Glavna prednost uporabe aplikacije je torej, da uporabnikom
ni potrebno skrbeti za redno pregledovanje in spremljanje obvestil v medijih,
saj nas telefon obvesti samodejno.

www.komunala-nm.si
• embalaža za tekoča živila (npr. mleko,
smetana, pijače ter druga živila, mehčalec za perilo ipd.)
• plastične vrečke in folije, celofan
• plastenke pijač in živil, plastični kozarci
in lončki
• pločevinke živil in pijač
• plastična embalaža, ki je vsebovala
nevarne snovi in je bila spraznjena v
skladu z navodili proizvajalca

DA EMBALAŽA
NE
• kosovni plastični predmeti (otroške
igrače, polomljeni plastični stoli ipd.),
• plastična embalaža nevarnih snovi
ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za
zaščito rastlin – pesticidi, barve laki,
redčila ipd.)
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Pomoč pri namestitvi in še več ostalih
informacij je na voljo na spletni strani
aplikacije: www.vodapp.si.
Vsem občanom je poznan način zbiranja
kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
po sistemu osebnega naročanja. S tem
načinom dosegamo več pozitivnih učinkov. Prvi je ta, da smo se s to storitvijo
občanu kar najbolj približali, drugi pa
je, večja kakovost zbranih surovin in le-tem omogočena predelava in ponovna
uporaba.
Tokrat vas tudi nagovarjamo da stvari
uporabljate večkratno. Tisto, česar ne
potrebujemo več, ni odpadek, pač pa
priložnost, da predmet v enaki obliki
uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi
posegi dobi drugo življenje. Ko namreč

te na
acij najde
več inform

• prospekti, katalogi, časopisi,
revije, zvezki, knjige,
• ovojni papir in papirnate
nakupovalne vrečke,
• kartonska embalaža in lepenka,
• pisemske ovojnice, pisarniški papir

KARTONSKA
EMBALAŽA IN
DA PAPIR

NE

• embalaža za tekoča živila
(npr. mleko, smetana, pijače ter
druga živila, mehčalec za perilo ipd.),
• z živili pomazana ali prepojena (jedilno
olje, druge tekočine in ostanki živil)
• papirnata in kartonska embalaža (pladnji,
kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža globoko zmrznjenih živil ter jedi ipd.),
• ovitek od čokolade,
• samokopirni, povoščeni in plastificiran papir,
• vreče lepil, krmil, apna, cementa ipd.
sipkih izdelkov,
• tapete, celofan,
• higienski papir (papirnate brisače, prtički,
robčki ipd.)

KOMUNALA Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
tel: 07 3932 450

• umazan povoščen papir (peki papir),
• ostanke kosti in mesa (ostanki hrane),
• ohlajen pepel (ne lesni),
• plenice in sanitetne izdelke,
• iztrebke malih živali, mačji pesek,
• lasje in dlake,
• ogorke cigaret,
• umazan papir, tapete,
• vrečke sesalcev, smeti od pometanja,
• keramiko, porcelan,
• žvečilni gumiji,
• flomastre, svinčnike, glavnike, poškodovane igrače, kasete (avdio in video),
• kristal, lepilne trakove, lončeno, glineno
in keramično posodo,…

MEŠANI
DA KOMUNALNI
ODPADKI
• vse ločene frakcije odpadkov

NE
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zavržemo določen izdelek, zavržemo
tudi vse vire, ki so bili porabljeni v njegovem življenjskem ciklu. Ponovna
uporaba ni zgolj enkratno dejanje,
temveč je odnos do stvari, miselnost
in življenjska filozofija, ki jo lahko
udejanjimo s preprostimi koraki:
Premislite – že med nakupovanjem
premislite, ali izdelek resnično potrebujete in ali lahko kupite tak izdelek,
ki vam bo služil večkrat.
Predelajte – preden zavržete izdelek,
razmislite, ali ga lahko kako drugače
uporabite, mu z manjšimi posegi
spremenite namembnost ali ga nekomu podarite.
Ponovno uporabite – uporabljajte izdelke za večkratno uporabo, kupujte
rabljene in predelane izdelke.
V želji ohranjati čisto naravo pa naprošamo vse občane, da pristopite k
naročilu brezplačnega E-računa torej
uporabniku in okolju prijazen način
poslovanja. Z enostavno prijavo na
elektronski račun si poenostavite
plačevanje računov in s tem pripomorete ohranjati čisto naravo. Zelo
smo vam hvaležni za vsako prijavo.
Vsak korak je pomemben, verjemite,
nam pomeni veliko.
Na naši spletni strani https://www.
komunala-nm.si/ vam nudimo tudi
portal eKomunala. Ta omogoča vsem
prijavljenim uporabnikom popoln
vpogled v vaše storitve, sisteme,
račune, plačilnih obveznosti, porabe
vode, …
Verjamemo, da je pomemben prispevek vsakega posameznika in da le
skupaj lahko dosežemo spremembe.
Zato se vsem vam, na tem mestu zahvaljujemo za vsa vaša prizadevanja
in trud, ki ga vložite, da bi preprečili
in zmanjšali količino odpadkov v vaših domovih, v šolah in na delovnih
mestih.

Želimo Vam, da v prihajajočem
letu 2018 preživite veliko prijetnih
trenutkov v čistem in zdravem
okolju.

Črne točke kraja – kamera odkriva

To je tipičen primer, kaj nekateri krajani odlagajo pri kontejnerjih za odpadke, ko mislijo,
da jih nihče ne vidi. To pripeljejo z vozili in ne bi
bilo nič narobe, če bi pot nadaljevali do Cikave
in to odložili na deponijah Komunale, kjer je
zastonj ali pa naročili brezplačen odvoz od
doma. Takšnih črnih točk je več v kraju in kažejo kulturo ljudi. Tudi to je eden od razlogov,
da imamo s Komunalo Novo mesto vsako
leto obširen prispevek na ozaveščanju ljudi
pri rokovanju z odpadki.

Kako že pravijo naši južni bratje ''predži
briga na drugoga''. Želeli bi si, da tako
brezobzirne ljudi, ki onesnažujejo okolico in kvarijo izgled kraja, doleti kakšna
položnica inšpekcije za okolje in prostor
Spoštovane krajanke in krajani. Krajevna
skupnost smo mi vsi, in če bo vsakdo
prispeval vsaj kanček v dobrobit kraja bo
tudi kraj lepši in prijetnejši. Sicer pa je že
tako, da se v življenju vse dobro vrača z
dobrim in obratno.
In takšna drobna zadeve krajanke tudi
nam v Svetu KS vliva voljo do našega
dela, kar objavljamo citirano:
''Miro pozdravljen, ker bomo v soboto
odsotni (ta dan bo čistilna akcija), sem kar
sama v torek, okoli mojega doma do Vite in
proge pobrala odpadke. Samo toliko, da te
obvestim, ker se tudi ti trudiš za vse…Hvala
in lep vikend, Danica VOVKO''
Hvala tebi Danica za spodbudne besede,
ki pa veljajo celotni ekipi Sveta KS, ker se
v moji ekipi res odlično dopolnjujemo in
vsak po najboljših močeh trudi!
M.Š.

Dolgoletna črna točka kraja, ki pa bo v letu 2018
postala zelo svetla
Nedokončan ''Cvetanov'' objekt, ki že vrsto let čaka kot ''speča Trnuljčica'' na princa z
denarjem, da jo prebudi in vdihne življenje, se bo končno prebudila in nam polepšala
kraj. Ta princ je investitor, Urh Hudoklin, ki obljublja, da bo prenova objekta z estetsko
urejeno okolico končana v letu 2018. Investitor je dejal, da bo poskrbel, da bo objekt z
okolico v ponos kraju.
Žal verjetno v objektu ne bo trgovine, ker ni dovolj zunanjih parkirišč, ki so predpogoj za
pridobitev tovrstnega uporabnega dovoljenja. V njem bodo v večini stanovanja grajena
za trg in morda v pritličju kakšna mirna storitvena dejavnost, kot je frizerski salon ali kaj
podobnega.

Za mojo lepo dolino.
Komunala Novo mesto d.o.o.
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Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2018
vam želi

ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
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Vesele božične
praznike in vse
dobro v letu 2018!
IZOPOKS d.o.o.

PAGRAS

Zaključna gradbena dela
Prvomajska 15, 1000 Ljubljana, Slovenija

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

Srečno 2018!

Želimo vam
srečno 2018!

december 2017
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Voščimo vam vesele božične praznike in
srečno novo leto 2018!
DIGITALNI TISK, OBLIKOVANJE, PRELOM

ART 32 d.o.o.

ŠPES, grafični studio, Novo mesto
041 722 801
info@spes-co.si
Mačkovec 6, Novo mesto
- poleg kitajske restavracije oz. nekdanje gostilne Pavlin.

Se priporočamo!
38
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Narava je neizčrpna
zakladnica obilja.
Odgovornost je na nas,
da bo tega obilja tudi v
prihodnje dovolj.

Naj bo v letu 2018
vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
življenje pa radostno in
ustvarjalno.

Gregor Klemenčič, direktor

december 2017
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Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja
vse drugo nič
(Schopenhauer,1788–1860, nemški filozof)

Veliko zdravja
v letu 2018!
Miro Škufca s.p.

vinogradništvo, vinarstvo in hortikultura

Košenice 22, 8000 Novo mesto

Srečno 2018!

varnost in zdravje pri delu • varstvo pred
požarom • koordinacija VZD na gradbišču • sodno
izvedenstvo VZD, VPP

041 358 176

mag. Miro Škufca, univ. dipl. inž.
Tel.: 07 33 75 160, 031 366 363
E - mail: skufcamiro@gmail.com
www.varmed.si

Vsem strankam, kupcem, poslovnim
partnerjem in sodelavcem, želimo tople
praznične dni in vse dobro v letu 2017!

20% popust

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

Veleprodaja in maloprodaja elektromateriala
Telefon: 07/393-28-24
Povhova ulica 1
Faks: 07/393-28-20
e-pošta: trgovina@eventus-nm.si
8000 Novo mesto
38 NOVI MEDIJ
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VVHT Cvelbar Marko s. p.
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P R E M I U M

VINSKE
ETIKETE
(0)7 33 73 392 | 041 610 253
info@tiskarnavesel.si | www.tiskarnavesel.si
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Vesele božične praznike in
vse dobro v letu 2018!

Srečno 2018!
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Dragi sokrajani,
v prihajajočem letu vam želimo
obilo sreče, notranjega miru in pravih odločitev.
Prva naj bo izbira pravih oken – oken BAYER.

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

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

FA-ST

gradbena in montažna dela

Želimo

vam srečno
2018

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

VSE DOBRO V LETU 2017!
december 2017

43

Obvezna je primerna obutev,
toplo oblačilo in svetilka.

Potek božičnega pohoda:
1. Sprejem in dobrodošlica na zbirnem mestu pred Športnim centrom
Košenice.
2. Za voden pohod, ki bo potekal preko Košenic, Krallove, Bajčeve, do
potoka Težka voda in po urejeni poti za njim do Gotne vasi in nazaj
do zbirnega mesta, bo skrbel
predsednik Planinskega
društva KRKA Novo mesto, g.
Antona Progarja.
3. Na najvišji točki pri Sv. Roku
bomo pozdravili sosednjo
Krajevno skupnost z
ognjemetom.
4. Povratek bo okrog 19.00 ure.
5. Dolžina pohoda je skupaj
približno 6,7 km.

bo v torek, 26. 12. 2017, s startom ob 17. uri pred Športnim
centrom Košenice (ob železniški progi).

po obronkih KS

Božični pohod

