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MUŠIČEVINA

Stara razglednica s pogledom na Mušičevo domačijo okoli leta 1900.
Kopijo razglednice hrani arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.

Stanje hiše pred obnovo.
Foto: D. Gerić, november 2000. Arhiv ZVKDS, OE Nm

Izdelava fasade – grobi omet.
Foto: D. Štepec, maj 2006. Arhiv ZVKDS, OE Nm
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Županovo voščilo
Spoštovane Novomeščanke,
cenjeni Novomeščani,
leto 2009 so zaznamovale
številne preizkušnje na različnih
področjih. Z njimi vstopamo v
novo leto bogatejši in izkušenejši.
Leto 2010 pa naj bo prepleteno z
uspešnimi dosežki ter majhnimi in
velikimi zmagami na vaši poklicni
in zasebni poti. Želim vam
tudi veliko zdravja ter čim več
prijetnih dogodkov in pozitivne
naravnanosti. Srečno!
Alojzij Muhič,
župan Mestne občine
Novo mesto

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani,

poslavljamo se od izjemno pestrega leta,
v katerem je bilo veliko preizkušenj. A
po prvem presenečenju in šoku smo se
spopada z ekonomskimi, socialnimi in
posledično bivanjskimi težavami lotili
sistematično, odgovorno in pogumno.
Neprijetne situacije smo spreminjali v
nove izzive in priložnosti za izkušnje,
nova znanja ter spoznanja.
V naši krajevni skupnosti smo v tem
letu kljub vsemu naredili marsikaj za
kakovostnejše bivanje prebivalcev.
Lepšo in prijaznejšo podobo smo
našemu okolju nadeli s tem, ko
smo zgradili stopnice in klančine
za kolesarje med Skalickijevo in
Paderšičevo ulico, nadaljujemo pa
tudi s projektom postavitve in obnove
klopi. Letos smo tako poskrbeli za
klopi v naselju Nad mlini, kjer bomo
obnovili tudi pešpoti in del pločnika.

Obnoviti ali ponekod na novo postaviti
nameravamo oglasne deske v vsej
krajevni skupnosti. V sodelovanju
z Mestno občino Novo mesto smo
poskrbeli za ureditev klančine pri
Osnovni šoli Grm. Novomeška občina
pa je začela menjati potratne in okolju
škodljive svetilke javne razsvetljave.
Ob vsem tem se zavedamo, da so
potrebe in želje velike, splošna
bivanjska klima pa zaradi vsesplošnih
razmer ne najboljša. A s posluhom
za sočloveka, drobno pomočjo in
kolektivnim delom lahko naredimo
marsikaj. Zato vam želim tople še
zadnje praznične dni v tem letu, v
prihajajočem pa čim več iskrenih
stiskov rok, odkritih nasmehov,
pozitivne naravnanosti in odločnih
korakov, ki bodo vodili novim osebnim
in poslovnim priložnostim naproti.
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Srečko Vovko,
predsednik KS Kandija - Grm

Srečno 2010!

Predgovor
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podžupan RAFKO KRIŽMAN
pa smo ga s sanmi zrinili na stran.
Ker je bilo avtomobilov malo, tudi
kakšne hude jeze ni bilo, mi pa smo
neizmerno uživali.
Tudi smučišče smo imeli v krajevni
skupnosti. Smučali smo z vrha
rezervoarja (vodnega zajetja) tja
do Gotne vasi, vse do Modica
(avtomehanika) do Belokranjske
ceste. Ker smo imeli pouk v dveh
izmenah, sva s sošolcem Leonom že
kmalu po 7. uri s smučmi na nogah
»štamfala« omenjeno progo.
Čas je prinesel spremembe, velike
spremembe.

Spoštovani sokrajani !
V krajevni skupnosti Kandija Grm
živim že od leta 1964 in kot človek,
ki opazuje življenje in spremembe
okoli kraja bivanja ugotavljam,
da se je v tem času mnogo tega
spremenilo, zelo spremenilo.
V času otroštva se najbolj spominjam
zimskih radosti, ki smo jih uživali
v velikem številu, saj se nas je v
večernem času, ob sobotah ali
nedeljah nabralo kar nekaj, ki smo
se sankali od vrha Grma pa tja do
Kandijske (nekoč Partizanske) ulice.
Ceste so bile pokrite s steptanim
snegom. Delavci cestnega podjetja
so cesto ročno posuli s peskom, mi

Pred nosom mi je zrasla nova,
prekrasna šola. Skoraj ne morem
opisati občutkov veselja, ko smo se
vanjo preselili. Žal sem jo kot učenec
užival samo eno leto. A šola stoji in
je ena najuspešnejših šol v državi!
Ponosen sem nanjo in na ljudi, ki
živijo z njo!

Ja, spominov za nekaj košev!
In danes?
Tudi danes trdim, da živim v
prelepem kraju v eni najlepših
krajevnih
skupnosti.
Kljub
spremembam, ki jih je pogojeval
nov način življenja, se mi zdi, da se
med seboj še vedno poznamo in si
včasih tudi prisluhnemo. Menim, da
je to največ kar lahko naredimo sami
zase. Ostanimo odprti za lepe stvari
in tudi probleme, ki jih prinaša
vsakdan,
ostanimo
sokrajani,
ostanimo LJUDJE!
Vsem želim veliko zdravja in osebnih
uspehov v letu, ki prihaja!
Rafko Križman

Na Kristanovi (sedaj Smrečnikovi)
ulici je zraslo novo blokovsko naselje
s številnimi mladimi družinami.
Na južnem in vzhodnem delu
naše KS je rasel in rasel nov
industrijski velikan IMV (danes
največji slovenski izvoznik Revoz),
ki je dajal delo številnim ljudem
vse od Hrvaškega Ozlja, pa skoraj
do Ljubljane in Zagreba. Dodati
moram, da krajani pogosto nismo
bili veseli te pridobitve, a z novimi
tehnologijami in novimi ljudmi v
vodstvu postaja naš dober sosed!

Zavod za turizem in MO Novo mesto
sta podelila priznanje za urejeno okolico.

Zavod
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NOVOMEŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS
Območna služba Novo mesto je ena
od dvanajstih organizacijskih enot
zavoda, ki preko uradov za delo
pokriva območje Dolenjske in Bele
krajine.
Zavod lahko, kljub temu, da je
njegova dejavnost in različnost
nalog velika, opredelimo v dve smeri
osnovnega delovanja: brezposelnim
osebam nuditi ustrezno pomoč pri
iskanju zaposlitve, delodajalcem pa
usmerjati ustrezne kadre, skladno
z njihovo ponudbo dela oziroma
zahtevami.
Za premagovanje zaposlitvenih ovir
izvajamo programe za svetovanje
in pomoč pri iskanju zaposlitve,
vključujemo brezposelne v redne
izobraževalne programe, tečaje,
spodbujamo
zaposlovanje
in
samozaposlovanje
s
finančno
podporo, izvajamo pa tudi programe

za povečevanje socialne vključenosti
z vključitvijo v organizirane oblike
dela, npr. javna dela.
Ob prijavi na uradu za delo, se
vsakemu
posamezniku
določi
svetovalca zaposlitve in skupaj
z dotično osebo se dogovorita
o nadaljnjem sodelovanju in
ukrepanju v času, ko je oseba
prijavljena na zavodu. Naš cilj je, da v
čim krajšem času najdemo ustrezno
rešitev za vsakega posameznika.
Kljub manjšemu številu novih in
nadomestnih zaposlitev, se je v
regiji do meseca novembra zaposlilo
5.200 oseb. Največ teh zaposlitev
je bilo na novomeškem območju,
dokaj skromne možnosti pa so bile
na območju Bele krajine.
Najbolj iskani poklici na našem
območju so mizar, ključavničar,
mehanik, zidar, voznik, kuhar,

MISLI ZELENO ŽE DOMA
Skrb za ravnanje z odpadki se začne
takoj, ko odvijemo kupljeni izdelek
iz embalaže. V naših gospodinjstvih
dnevno pridelamo velike količine
odpadkov, saj iz vsakega izdelka in
njegove embalaže nastane odpadek.
Da zmanjšamo onesnaževanje,
je z odgovornim ravnanjem z
odpadki potrebno začeti že v naših
gospodinjstvih, pri nas doma
z ločenimi kantami za smeti.
Ločeno zbrane odpadke odložimo
na ekoloških otokih in v zbirnem
centru, kar je postalo že standard
za ravnanje z odpadki. V Komunali
Novo mesto vsako leto zberemo
več ločenih odpadkov z ekoloških
otokov, kar kaže na to, da so občani
vse bolj ozaveščeni o odgovornem
ravnanju z odpadki in vse bolj redno
odnašajo odpadke na ekološke
otoke. Tako pomembno prispevamo
k možnosti nadaljnje uporabe.
Zbirni center je prav tako del
urejene komunalne infrastrukture

v ravnanju z odpadki. V zbirnem
centru občani odlagajo kosovne
in gradbene odpadke, stroje in
naprave, biološke in nevarne
odpadke. Komunala Novo mesto
zbrane odpadke preda pooblaščenim
podjetjem, ki poskrbijo za njihovo
predelavo ali uničenje.
Odgovorno ravnanje z odpadki
zniža potrebo po komunalnih
deponijah,
zmanjša
tveganje
onesnaževanja, ohranja naravne
dobrine, prihrani energijo v
proizvodnji in pri transportu, zniža
količino komunalnih odpadkov.
Navodila za razvrstitev embalaže
v zabojnike na ekoloških otokih
Embalaža
Pred oddajo je priporočljivoembalažo
stisniti, potrebno jo je očistiti vseh
vrst ostankov in jo splahniti z vodo.
V zabojnik za ločeno zbiranje
embalaže sodijo: embalaža za tekoča
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natakar, prodajalec, elektrotehnik,
ekonomski,
strojni,
gradbeni,
kemijski in zdravstveni tehnik,
vzgojitelj
predšolskih
otrok,
inženir strojništva in ekonomist,
dipl. ing. kemijske tehnologije,
prof. razrednega pouka, univ. dipl.
ekonomist ali dipl. ekonomist,
medicinska
sestra,
vzgojitelj
predšolskih otrok, zdravnik...
Zavod za zaposlovanje je s
svojimi
storitvami
usmerjen
tako k delojemalcem kot tudi k
delodajalcem, smo pa odprti tudi za
vse ostale občane in krajane, ki jih
zanimajo informacije s področja trga
dela, uveljavljanja pravic iz naslova
brezposelnosti ipd. Več informacij
dobite na spletni strani: www.ess.
gov.si.
Franc Smerdu

živila, plastične vrečke in folije,
plastenke pijač in živil, pločevinke
živil in pijač, plastična embalaža, ki
je vsebovala nenevarne snovi in je
bila spraznjena v skladu z navodili
proizvajalca, plastični kozarci in
lončki.
Papir
V zabojnik za ločeno zbiranje papirja
sodijo: prospekti, katalogi, ovojni
papir in papirnate nakupovalne
vrečke, kartonska embalaža in
lepenka,
pisemske
ovojnice,
pisarniški papir, časopisi, revije,
zvezki, knjige.
Steklo
V zabojnik za ločeno zbiranje stekla
sodijo: steklenice in stekleničke
živil, pijač, kozmetike in zdravil,
kozarci vloženih živil, druga steklena
embalaža.
Za mojo lepo dolino, vaša
Komunala Novo mesto

Dogodki
Podpis donacije Zavarovalnice Adriatic
Slovenica in Krajevne skupnosti Kandija Grm
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v katerem deluje, tako je finančno
podprla idejo KS, da brezplačno
zagotovi rekreacijo za krajane KS
Kandija – Grm.
Agencija za šport je za potrebe
starejših kot tudi najmlajših
poskrbela za prost termin v
bazenu v OŠ Grm. Tako lahko vsi
krajani vsako nedeljo,
od januarja do aprila 2010,
med 9. in 11. uro
koristijo bazen.

V sredo, 25. 11. 2009, so se v
prostorih Zavarovalnice Adriatic
Slovenice
sestali
pomočnica
direktorja PE Novo mesto gospa
Darja Gantar, direktor Agencije
za šport gospod Rafko Križman

in predsednik Krajevne skupnosti
Kandija – Grm gospod Srečko
Vovko.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica
poskuša prisluhniti potrebam okolja

Kot vemo je rekreacija v vodi ena
najvarnejših in primernih za vse
generacije. Krajani naše KS se lahko
prijavijo pri strokovnem sodelavcu
Agencije za šport g. Kuzma Matjažu
na kuzma.matjaz@siol.net ali
041 616 506.
Število udeležencev je omejeno
zaradi varnosti.

Marjan Novina
Marijan
Novina,
kmetič
v
jesenski oddaji Kmetija slavnih na
komercialni televiziji POP TV, je
naš občan, ki živi na Smrečnikovi. V
svet glasbe ga je povabil pokojni oče
Marjan. Glasbena družina. Družinski
trio Novina. Koliko koncertov je
trio Novina igral v humanitarne
namene. Pozno ponoči so se vrnili iz
koncerta in zjutraj v šolo. V šoli so
očeta in mati obtoževali, da sinova
izkoriščata. Bolečina. Kako bi mati
in oče izkoriščala sinova v glasbi.
Za glasbo so živeli, za sočloveka v
stiski, bolečini so igrali. Kmetič, se
mi je zapisala beseda v uvodu. Že v
otroštvu je spoznal življenje, glasbo
in družinsko večerno prepevanje.
Pesem je hrabrila ponosno družino.
Danes ni več dveh članov tria

Novina. Bolezen je bila krutejša.
Marijanu so rojenice namenile
poslanstvo. V februarju je izšla
njegova zgoščenka Potovanja, v
mesecu decembru bo izšla božična
pesem. Ob branju teh novic bo
že znana njegova nova pesem in
naslov: „Marjan je v oddaji Kmetija
slavnih s svojo voljo in odnosom do
kmečkega dela doprinesel k večji
gledanosti oddaje Kmetija slavnih“.
Tudi njegove besede, ki niso bile po
volji niti njegovi materi, kletvice,
ki so izpuhtele, ker je v sebi začutil,
da ni človek iz pokvarjenega sveta.
Njegova popularnost je rasla iz
dneva v dan. Gledalci so ga izbrali
za najbolj prijaznega v oddaji. Bil je
tudi organizator prireditve ob reki
Krki v Baru Boter, kjer so bili njegovi
gostje zvezdniki iz oddaje. Nenadna
popularnost ga ni dvignila v višave,
ni pozabil svojih prijateljev. Njegove
tetovaže so medijsko prepoznavne,
njegov svet je glasba. Ostaja
glasbenik, ki sliši glas, pismo želje in
se odzove na nastop bolnih, ki si želijo
videti in v glasbi dojeti Marijana. Ob
kavi neredko zamišljeno in odsotno
pogleda v nebo. Se zahvaljuje, išči
svoj nemir, glasbeni navdih. Morda.
Biti občuten je dar in darovi so redki
in dar je darovati. In to naš občan
Marijan ostaja s svojim dolgim
čopom - še nepopisan list.
L.Š.

Slastno in okusno
2010!

Občani
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Arhitekt MARJAN LAPAJNE
nikoli ‘priklenjeni na rep’.
Kdaj ste se najprej srečali s
športom?
“Bilo je v gimnazijskih letih, ko se
nas je zbrala skupina prijateljev,
ki smo začeli igrati odbojko. Našo
zagnanost in tudi uspešno igro je
opazoval legenda novomeškega
športa veterinar Franc Pučko, ki
nas je kot mlade in zagnane fante
povabil v odbojkarsko ekipo Novega
mesta, ki je tedaj igrala v republiški
ligi, kasneje pa tudi v slovenskohrvaški in tudi zvezni.”
Odbojki ste ostali zvesti dolga
leta, pa tudi za kakšen drugi
šport ste se navduševali.

Marjan goji zdrav
duh v zdravem telesu
NOVO MESTO - Arhitekt Marjan
Lapajne v širši dolenjski javnosti
ni znan le kot eden naših vidnejših
arhitekturnih ustvarjalcev, ampak
tudi po tem, da je po sedmih križih,
ki jih nosi na hrbtu, še vedno v
dobri fizični kondiciji. Marjan je
eden nosilnih stebrov športne ekipe
Društva novomeških upokojencev,
ki ga že vrsto let uspešno vodi
prof. Marjan Špilar. Novomeški
upokojenci so stalni udeleženci
občinskih delavskih iger in niso

“Odbojka je športa panoga, ki se
jo da igrati tudi v štiridesetih letih
življenja, morda ne tekmovalno,
lahko pa rekreativno. Zdaj nimamo
veteranske odbojkarske ekipe,
včasih pa zaigram odbojko na mivki.
Vedno sem bil tudi velik ljubitelj
plavanja in waterpola, čeprav žal
v dolenjski prestolnici za ta šport
nimamo
nikakršnih
pogojev.
Počasi se poslavljam od priljubjene
odbojke, sem se pa povsem posvetil
plavanju, ki me zdaj najbolj privlači.
Udeležujem se plavalnih tekmovanj
v okviru republiškega veteranskeka
prvenstva in delavskih športnih
iger, ki pa sem jih malo presegel.”
Kaj ste mislili s tem?
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“Človek lahko plava dokler je kolikor
toliko v dobrem zdravstvenem
stanju, ker je to ena najbolj
primernih športnih rekreativnih
dejavnosti. Plaval bom dokler bom
imel voljo in telesno moč. Pred leti
sem se včlanil v ljubljanski plavalni
klub Riba, ki mi je odprl možnosti
sodelovanja na evropskem in celo na
svetovnem veteranskem plavalnem
prvenstvu.”
Pred kratkim ste se udeležili
12. Evropskega veteranskega
plavalnega prvenstva v Španiji.
Povejte, kako je bilo tam?
“V svoji starostni kategoriji sem v
disciplini 50 in 100 m prsno dvakrat
dosegel sedmi čas, kar mi je velika
spodbuda. Še bom treniral in se
pripravljal na svetovno veteransko
prvenstvo, ki bo drugo leto na
Švedskem. Takšna tekmovanja so
namenjena preizkušanju lastnih
telesnih zmogljivosti, hkrati pa
tudi druženju enako mislečih ljudi.
Spomini na španski Cadiz, ki sem jih
ovekovečil na filmu mi bodo vedno
ostali v spominu.”
Poleg športa ste tudi velik
ljubitelj narave.
“Bo kar držalo! Ko v računalniku
gledam na stotine svojih lepih
fotografskih posnetkov iz narave,
mi je vedno lepo pri srcu. “
Slavko Dokl
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Krajevna skupnost so ljudje

90. LET JANKA PLEVNIKA
„Zdravja vam želim, Bog naj vam da
zdravja“, nas je ob slovesu pozdravil
devetdesetletni Janko Plevnik. V
imenu Mestne občine Novo mesto
je jubilantu čestital podžupan,
gospod Igor Perhaj, ki mu je predal
tudi darilo - košaro dobrot in šopek
cvetja. V imenu Rdečega križa in
KS Grm-Kandija sta darilo predala
gospa Marija Košir in gospod Žare
Kovačevič. Ob zdravici so spomini
segli v leto 2004, ko sta Janko
in Marija Plevnik, s hčerama in
vnuki, praznovala zlato obletnico
poroke. Življenjska pot je, sedaj
upokojenega uradnika Okrajnega
sodišča v Novem mestu, vodila iz
rojstne vasi Bojno na Bizeljskem po
zanimivih krožnicah življenja. Na
otroška leta je skozi svoje umirjene
oči, pogledal v romanu, v katerem
opisuje čas, ko je delal pri tujih
ljudeh, se učil, vztrajal v svojih
željah, si postavljal življenjske cilje
in jih tudi uspešno opravljal. Zgradil
je topel dom v katerega zelo radi
prideta hčeri z vnuki in pravnuki.
Veliko zadovoljstvo je jubilantu
prinašala tudi pesem in prepevanje
v nekdanjem Moškem pevskem
zboru Dušan Jereb. Vsem, ki se
ga spomnijo, je zaželel zdravja, še
posebej jubilantu gospodu Rudiju
Mrazu, ki v v novembru prav tako
praznoval devetdeset let. Modra nit

4 mušketirji

Na fotografiji so štirje mušketirji.
Vsak izmed njih je svoja zgodba
uspehov in neuspehov. Pa začnimo
z desne strani.
Ljubitelj novomeškega moškega
rokometnega kluba KRKA, drugi
trener članske ekipe mladih
naraščajnikov v OŠ Grm, profesor

pogovora je bila beseda o kulturi.
Podžupan gospod Igor Perhaj, bivši
član Socialnih demokratov Slovenije
in pobudnik nove politične stranke
Slovenska pot, je z bolečino dejal,
da je na svetu MO Novo mesto
dobil oznako, da je proti kulturi,
medtem ko je resnica povsem
drugačna. Želel je le, da se finančni
kulturni hlebec pravičneje razdeli
med profesionalnimi kulturnimi
ustanovami in prostovoljnimi
društvi. „Veliko modrih besed,
smeh, predvsem pa pošteno delo je
recept za častitljivo starost“, nam
je zaupala soproga Marija. V imenu
vseh, ki smo imeli čast biti gostje
pri Plevnikovih, se zahvaljujem in
želim, da bi se srčno pozdravili tudi
na stotem rojstnem dnevu gospoda
Janka. Leon Šuštaršič
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90. LET
M A R I J E
KLEINDIENST
Rodila se je 17. oktobra 1919, na
Prekopi pri Šentjerneju. Sedaj
je ponosna prababica malega
Davida. Njeni dnevi so v polni meri
zapolnjeni, saj je še vedno zelo
ustvarjalna, veliko šiva, kvačka,
plete itd. Občudovanja vredna
je predvsem njena pozitivna
naravnanost in toplina, ki jo
izžareva. V dobri družbi pa spije tudi
kozarček vina in se rada nasmeji.
E.K.

Od leve prosti desni: žena Marija, jubilant Janko in hči Mirjana Drenovec

V imenu MO NM je slavljenki čestital
podžupan g. Rafko Križman.

na Srednji kmetijski šoli IZTOK
ADAMČIČ, ki mu je rokomet druga
ljubezen. MRK KRKA nima niti
svoje pisarne, pa navkljub temu
dosega zelo vidne športne rezultate.
Njihova spletna stran je bila s strani
športnih računalniških »hekerjev«
ocenjena kot ena izmed najboljših v

JV Evropi.
Drugi iz desne je VOJKO OKLEŠEN,
najemnik priljubljenega gostinskega
lokala BAR BOTER. Vedno
nasmejani, le občasno resni fant, ki
smelo, poslovno, zdravorazumsko
gleda in razmišlja o življenju.
Predsednik
KS
Grm-Kandija
SREČKO
VOVKO,
inženir
radiologije, poznan v SB Nm in
DC Bled. Vihrav, hitrih stavkov in
poln želja. Kakšnih? Osebnih. Tudi
političnih. Eden vidnih članov Zveze
za Dolenjsko.
In na levi je pisec teh stavkov in
neuradni turistični smetar Novega
mesta, LEON ŠUŠTARŠIČ, ki je
menda oblasti, Komunali in ne ve
še komu v žulju. Se ti opravičujem,
človek. Tvoj žulj. Ni moj žulj. Moj
svet, ni svet hinavščine.
Leon Šuštaršič

Društvo
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80 let gasilskega društva šmihel
1929 - 2009

Gasilci novomeškega prostovoljnega
gasilskega društva Šmihel so v soboto,
17. oktobra 2009, s svečano parado
in kulturnim programom v Športni
dvorani Leona Štuklja obeležili 80
let delovanja. Slovesnosti so se med
drugim udeležili predsednik Gasilske
zveze Slovenije Anton Koren,
poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Matjaž Klarič, predsednik Gasilske
zveze Novo mesto Fikret Fejzič,
župan Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič, pobrateni DVD Donja
Lomnica s sosednje Hrvaške, gasilci
iz Bosne in Hercegovine ter ostala
prijateljska društva.
V pestrem kulturnem programu so
nastopili Moški pevski zbor Šmihel,
Mestna godba Novo mesto, otroci
OŠ Šmihel in OŠ Drska, ansambel
Korenine ter člani KUD Nova Zora iz
Hrvaške.
Ob tej priložnosti so dolgoletnim
članom PGD Šmihel podelili priznanja
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za delo na področju gasilstva, zahvale
pa so prejele tudi gospodarske družbe,
ustanove in posamezniki, ki podpirajo
njihove dejavnosti.
V biltenu, ki so ga izdali ob visokem
jubileju, lahko preberemo, da je
gasilsko društvo PGD Šmihel nastalo
januarja 1929, ko je razpadlo gasilsko
društvo Kandija, od katerih so prevzeli
tudi nekaj opreme. Danes PGD Šmihel
pokriva območje sedmih krajevnih
skupnosti na desnem bregu reke Krke
s približno 10.000 prebivalci. Društvo
se lahko pohvali z urejenim gasilskim
domom, usposobljenimi člani ter
sodobno gasilsko opremo. V njihovi
garaži se nahaja avtocisterna Tam
110, kombi za prevoz moštva GV-1
ter kombinirano vozilo GVC 16/24,
ki so ga kupili pred šestimi leti. PGD
Šmihel povezuje skupno 300 članov
in članic, med katerimi je tudi veliko
mladih.

Društvo
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Krajevna organizacija Rdečega križa
kandija - grm
Ob koncu leta KORK KandijaGrm preverja svoje poslanstvo in
uspešnost v tekočem letu. Program
dela in finančni načrt za leto 2009,
ki je bil sprejet na občnem zboru v
aprilu, je vodilo in obveznost vodstva
KORK Kandija-Grm in Rdečega
križa Slovenije. KORK marsikaj ne
bi zmogla brez širše skupnosti in
solidarnosti v okviru Rdečega križa
Slovenije.
Članarina, prostovoljni prispevki,

pomoč ljudem v stiski pri Območnem
združenje Rdečega križa. V septembru
leta 2009 smo praznovali deseto
obletnico delovanja sklada.
- V sodelovanju z Osnovno šolo Grm
je KORK sedmim učencem omogočila
letovanje na Debelem rtiču in
prispevala sredstva za udeležbo v šoli
v naravi za učenca iz socialno šibke
družine.
- Za srečanje starejših občanov v

V letu 2009 sta priznanje za večkrat darovano kri prejela gospod Peter Mali
(levo), ki je kri daroval že 60-krat ter gospod Darko Mesojedec, ki je kri daroval
že 25-krat. V sredini fotografije objeta je predsednica KORK Kandija-Grm ga
Marija Rus.

sredstva donatorjev in Mestne občine
Novo mesto je »denarno bogastvo«
KORK Kandija-Grm. Prihranek iz
preteklega leta in zbrana sredstva
v letu 2009, je KORK Kandija-Grm
skladno s programom, prošnjami in
odločitvami odbora KORK namenila:
- Za denarno pomoč šestim družinam
pri plačilu položnic. Organizacijsko
je bil KORK v veliko pomoč Sklad za

oktobru v telovadnici Osnovne
šole Grm. Stroški organizacije in
pogostitve so bili plačani s sredstvi
KORK, Mestne občine Novo mesto
in Krajevne skupnost Kandija-Grm.
Iz istega »fonda« so poravnani tudi
stroški iskrenega darilca ob koncu
leta. Prostovoljke in prostovoljec
KORK so že obiskali vse občane, ki
so v letu 2009 napolnili 70 let v KS
Kandija-Grm.

V mesecu maju, v tednu Rdečega križa
je KORK zbirala živilske in higienske
artikle s »Košarico RK«, v trgovini
Mercator na Smrečnikovi ulici. Zbrane
prispevke občanov smo razdelili 21
socialno šibkim družinam z 51 člani.
Članice in člani KORK se zavedamo,
da je stiska pri večjem številu družin
na našem prostoru, zato smo skrbno
pretehtali, komu lahko iz skromnih
sredstev pomagamo. Deset družin
prejema redni mesečni prehrambeni
paket. Redni prehrambeni paket se
dodeli socialno zelo šibki družini ali
posamezniku do enega leta, dalje pa
na osnovi obnovitve vloge oziroma
prošnje. Starejši nad 60 let, ki so
socialno ogroženi, so bili upravičeni
do stalne mesečne pomoči v prehrani.
V letu 2009 je KORK Kandija-Grm
trikrat delila prehrano iz zalog hrane
Evropske zveze preko Rdečega križa
Slovenije. Junija 16 družinam s
46 družinskimi člani, septembra 6
družinam s 25 družinskimi člani
in novembra 28 družinam s 69
družinskimi člani.
V juliju 2009 je KORK Kandija-Grm
organizirala krvodajalsko akcijo.
Na osebna vabila se je odzvalo
16 krvodajalcev, ki so sedmega
julija darovali kri. Odziv je bil tako
spodbuden, da bo ta akcija postala
tradicionalna. Krvodajalci, ki so s
svojo darovano krvjo mnogim vrnili
zdravje in rešili življenje živijo v
naši krajevni skupnosti. Opazni so
tudi pri Območnem združenju RK
Novo mesto. OZ RK koordinira in
spremnlja odvzeme krvi na Centru za
transfuzijo v Novem mestu. Za leto
2009 je Rdeči križ Slovenije s pisnimi
priznanji, z značko ali plaketo nagradil
20 krvodajalcev iz območja KORK
Kandija-Grm, in sicer 30. novembra v
restavraciji Prepih. Poverjeniki KORK
Kandija-Grm se vsem zahvaljujemo
za njihovo človekoljubnost in
solidarnost.
Predsednica KORK Kandija _ Grm
MARIJA RUS

Gospodarstvo
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Novomeški Revoz v pričakovanju
novega člana

Revoz, d. d., je edino podjetje za
proizvodnjo vozil v Sloveniji. Od
leta 2004 je v 100-odstotni lastni
Skupine Renault s sedežem v Parizu,
za katero tudi izdeluje vozila iz
spodnjega
prodajnega razreda.
Že sedemnajst let zapored je Revoz
največji slovenski izvoznik, saj kar
97% svoje proizvodnje namenja
izvozu, in sicer predvsem tržiščem
Evropske unije. Tudi po prihodkih in
številu zaposlenih se uvršča v sam vrh
slovenskih podjetij.

- ki s svojo usposobljenostjo, veliko
zavzetostjo in odprtostjo za napredek
pri vsakdanjem delu ustvarjajo
kakovostna vozila.
Skrbno do okolja

V duhu kakovosti in odprtosti
Skrb za kakovost je ena od prednostnih
usmeritev našega podjetja, ki jo
upoštevamo tako pri svojem delu,
v proizvodnem procesu, kot pri
izdelku. Tako se twingo lahko pohvali
z najboljšo oceno kakovosti v svojem
razredu po anketi JD Power na svojih
najpomembnejših tržiščih (Francija,
Nemčija). Tovarna pa dosega znotraj
Skupine Renault ene najboljših
rezultatov na področju internega
merjenja zagotavljanja kakovosti.
Ključni
dejavnik
zagotavljanja
uspeha so seveda zaposleni katerih število se giblje blizu 3.000

Pri doseganju zavidljivih rezultatov v
Revozu pomembno skrb namenjamo
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tudi svojemu okolju. Tako na eni strani
obvladujemo vplive svoje dejavnosti
na okolje, o čemer pričajo že leta 1999
pridobljen certifikat ISO 14001 ter
t.i. dovoljenje za onesnaževanje ICPP,
ki smo ju prejeli med prvimi podjetji
v Sloveniji. S svojim neposrednim
okoljem si prizadevamo vzpostaviti
čim bolj odprto sobivanje, pri
čemer smo odprti za vse pobude,
hkrati pa želimo okolje seznanjati s
svojim delovanjem, rezultati, ki jih
dosegamo, ter načrti za v bodoče.
Tako neposredne sosede vsako leto,
če le nismo v obdobju zaupnosti,
povabimo na obisk v tovarno, z njimi
pa komuniciramo tudi prek drugih
orodij – medijev, internega časopisa,
posebne telefonske številke…

Gospodarstvo
številnih državah, poleg tega pa tudi
količinsko najpomembnejši izdelek,
ki ga proizvajamo v Revozu, renault
twingo, prehaja v drugi del svojega
življenjskega cikla, ko naročila
običajno upadejo.
Obisk sosedov

Nov model, novi projekti
Leto 2009 smo kljub negotovim
razmeram zaključili z novim
proizvodnim rekordom, saj smo
izdelali več kot 210.000 vozil. Potem,
ko smo bili novembra 2008 primorani
zaradi zmanjšanega povpraševanja
skrčiti obseg proizvodnje s treh
polnih izmen na dve izmeni in pol,
smo aprila 2009, predvsem zaradi
ukrepov številnih evropskih vlad,
ponovno uvedli obratovanje v treh
polnih izmenah in imeli skozi leto
tudi nemalo delovnih sobot oziroma
nedelj. V decembru nam je uspelo
preseči še en pomemben rekord in
sicer število izdelanih vozil na montaži
v enem dnevu, ki zdaj znaša 915.
Obeti za začetek leta 2010 so dobri,
tako da bomo v prvih mesecih še
lahko obdržali polno nočno izmeno,
vendar pa je za pričakovati, da
bo prihodnje leto še vedno dokaj
težavno, saj se bodo iztekle finančne
spodbude za nakup novih vozil v
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evrov (ocena)
Izvoz konec 2009: 20 milijonov
evrov (ocena)Države izvoza: Francija,
Nemčija, Belgija, Velika Britanija,
Italija …

Aleš Bratož, predsednik uprave
Revoza: »Spodbudno pa je dejstvo,
da bomo v prihodnjem letu v Revozu
začeli s proizvodnjo novega modela, ki
se bo pridružil obstoječima twingu in
cliu II. Gre za inovativen, nišni model,
katerega pomemben industrijski
del razvojnega projekta je potekal
prav v Novem mestu, s čimer je
matično podjetje Renault izkazalo
zaupanje v sposobnost in zanesljivost
Revozovega industrijskega objekta.«

Marljivi delavci v proizvodnji
Aleš Bratož, predsednik uprave Revoza

Revoz v številkah in besedah
Število zaposlenih konec 2009: 2.850
Proizvodnja v letu 2009: približno
211.000 vozil
Izdelki: renault twingo, renault clio II
Prihodki konec 2009: 1,288 milijarde

Izdajatelj: KS Kandija-Grm
Uredništvo: člani sveta KS Kandija -Grm
Trženje oglasnega prostora:
člani sveta KS Kandija - Grm
Uredniški odbor: člani sveta KS Kandija-Grm
Odgovorni urednik: Srečko Vovko
Likovni urednik: Neva Kebe Krhin
Grafična priprava: Konvikt d.o.o.
Datum natisa: december 2009
Naklada: 1300 izvodov
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Med spominom in pozabo - Mušičeva
domačija na Resslovi v Novem mestu

Obnovljena glavna vhodna vrata
s poznobaročnim kamnitim portalom. Foto: D. Štepec, julij 2008.
Arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.
Domačija Resslova 5 je eden od
pomembnejših kulturnih spomenikov
v Novem mestu. Zasnovana je bila že
v drugi polovici 18. stoletja na strmem
pobočju nad desnim bregom Krke v
Kandiji, ob nekdanji glavni vpadnici
v Novo mesto iz smeri Bele krajine in
Karlovca. Prvi zgodovinski podatki o
njej segajo v začetek 19. stoletja, ko se
v Franciscejskem katastru za Kranjsko
in v župnijskih knjigah omenjata kot
lastnika domačije Matija in Frančiška
Medved, ki sta imela 8 otrok. Eden
izmed njih, Franc Medved, je imel v
hiši med 1876 in 1880 odprto gostilno
Pri Medvedu. Kasneje je Franc postal
pomožni uradnik v cesarsko kraljevi
zalogi šolskih knjig in se je z družino
preselil na Dunaj, domačijo pa je že
pred tem prodal Claricijevim. Tako
leta 1878 postane lastnica domačije
Ernestina Clarici, roj. Wagatay z gradu
Bogenšperk. Domačija je bila kupljena
z doto, ki jo je dobila Ernestina potem,
ko se je leta 1852 poročila z Georgom
Claricijem,
ekonomom
oziroma
skrbnikom
Windischgrätzovih
posestev na gradu Planina pri Postojni
(Haasberg), kasneje pa na gradovih
Zalog (Breitenau) in Luknja (Luegg).
Najmlajša Claricijeva hčer – Rozalija
se leta 1897 poroči z Alojzem Mušičem
iz Senožeč , ki je bil po poklicu davčni
uslužbenec. Ta se po poroki priženi

Rušenje lesenih stropov v hiši.
Foto: D. Štepec, maj 2005. Arhiv
ZVKDS, OE Novo mesto.

Novo stopnišče.
Foto: D. Štepec, oktober 2006. Arhiv
ZVKDS, OE Novo mesto.

h Claricijevim v Kandijo. V zakonu z
Rozalijo se mu rodi pet otrok, izmed
katerih sta najbolj poznana Drago
Mušič - zdravnik in zgodovinar
medicine,
Potrčev
in
Gerbčev
nagrajenec, ter Marjan Mušič - arhitekt
in publicist, Prešernov nagrajenec
in redni član Slovenske akademije
znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Od prvotne zasnove domačije iz 18.
stoletja se je do danes ohranila le hiša.
Novi lastnik domačije je propadajočo
domačijo pričel obnavljati leta 2004,
s pomočjo Ministrstva za kulturo,
ki je sofinanciralo obnovo kulturnih
spomenikov v višini 29% stroškov
obnove. V pritličnem delu hiše si
je uredil prostore za svojo pisarno,
v pritličju delno bivalne in delno
poslovne prostore, v podstrešju pa
sodobno stanovanje za lastne potrebe.
Obnovo hiše je v grobem zaključil leta
2007. Kasneje je imel pri obnovi hiše
še manj srečno roko, saj pri urejanju
notranjščine hiše in dvorišča ni
povsem upošteval nekaterih ključnih
kulturnovarstvenih pogojev in navodil
ter zahtev iz konservatorskega
programa. Kakorkoli že, v prihodnosti
ga čaka še obnova vodnjaka in
gospodarskega poslopja. Tudi v teh
dveh primerih bo imel lastnik opravka
z zelo zahtevnima projektoma obnove.
Upamo in želimo si, da bomo vsi skupaj
(lastnik in spomeniškovarstvena
služba) v bodoče našli več skupnega
jezika in bomo pri njuni obnovi bolj
uspešni.
Dušan Štepec, višji konservator
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo
mesto

Leta 1904 prevzame domačijo
Rozalijina sestra Josepha Teresia
Clarici. Po njeni smrti leta 1929 pa
druga Rozalijina sestra Marija Clarici,
upokojena nadučiteljica, ki je poučevala
dekleta v nekdanji samostanski šoli v
Šmihelu. Po drugi svetovni vojni preide
domačija v last Mušičevih, po katerih
je domačija ohranila svoje domače ime
do danes. V njihovi lasti ostane vse do
leta 2000, ko je domačijo kupil Darko
Judež oziroma njegovo podjetje Judež
d.o.o. iz Novega mesta.

Obnovljena okna.
Foto: D. Štepec, julij 2000. Arhiv
ZVKDS, OE Novo mesto.
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